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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 181
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то
Народно събрание на 22 юли 2020 г., повторно
приет на 2 септември 2020 г.
Издаден в София на 2 септември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от
1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г.,
бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94
от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от
2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г.,
бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 96 от 2017 г.
и бр. 77 и 98 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Подземните богатства на територията
на Република България, в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
в Черно море със заведени в Националния
баланс на запасите и ресурсите на подземни
богатства запаси или запаси и ресурси, за
ползването на които няма признати и/или
предоставени права и няма открити производства за признаване и/или предоставяне
на права по този закон, както и остатъчните
запаси или запаси и ресурси след техническата ликвидация на миннодобивните обекти са
подземни богатства с установени находища.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „който
е единен орган по управление на подземните
богатства“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2, т. 11 думите „конкурси
и“ се заличават, а след думата „преговори“
се добавя „в съответствие с решението на
Министерския съвет за предоставяне на концесията за добив“.
§ 4. В чл. 8 думата „провеждат“ се заменя
с „възлагат“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 след думата „търсенето“
думите „и/или“ се заменят със запетая.

§ 6. В чл. 14, ал. 2 след думите „информацията по ал. 1“ се поставя запетая, добавя се
„получена в резултат на дейностите по търсене, проучване и добив“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от концесионерите и
едноличните търговски дружества, на чийто
капитал едноличен собственик е държавата,
осъществяващи добив на подземни богатства“
се заменят с „и от концесионерите“.
2. В ал. 4 думите „всички регистрирани
открития на находища на подземни богатства“
се заменят с „всички находища на подземни
богатства, установени в резултат на извършени
геологопроучвателни дейности, с доказани
и утвърдени запаси или запаси и ресурси,
за които има изготвени и заведени в Националния геоложки фонд геоложки доклади,
включително откритията на находища“.
3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думите „В регистъра“ се добавя „на откритията“;
б) в т. 1 думите „по обществена поръчка“
се заменят с „възложени по реда на Закона
за обществените поръчки“.
4. В ал. 6 накрая се добавя „или заявлението
за регистриране на откритие не е подадено
в срок“.
5. В ал. 7 думите „запаси и/или ресурси“
се заменят със „запаси или запаси и ресурси“.
6. В ал. 9 думите „чл. 29“ се заменят с
„чл. 29, ал. 1“.
7. Създава се нова ал. 11:
„(11) Комисията по ал. 7 разглежда и приема
геоложки доклади за извършено преизчисляване на запаси или запаси и ресурси на подземни богатства, изготвени от концесионери
след извършено допроучване по чл. 34, т. 3 в
границите на находището.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 31, ал. 4“ се заменят
с „чл. 31, ал. 5“.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Минист ърът на енергетиката или
оправомощено от него длъжностно лице в
15-дневен срок:
1. от датата на изготвяне на протокола по
ал. 6 го утвърждава, извършва регистрацията
и издава на титуляря удостоверение за направено геоложко откритие;
2. след предоставяне от титуляря на влязло
в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено
по реда на Закона за опазване на околната
среда, с което се одобрява осъществяването,
или на решение да не се извършва ОВОС на
инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства,
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утвърждава протокола по ал. 6, извършва
регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направено търговско откритие.“
3. В ал. 8 се създава т. 4:
„4. е налице някое от обстоятелствата по
чл. 20, ал. 6.“
4. В ал. 9 думите „ал. 2 и 3 се връщат на
титулярите“ се заменят с „ал. 2 или 3 се връщат на лицата, които са ги подали“.
§ 9. В чл. 22 думите „и търговските дружества, на чийто капитал едноличен собственик
е държавата, извършващи дейности по добив
на подземни богатства“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 10. В чл. 22а, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. третиране и обезвреждане на минните
отпадъци;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 11. В чл. 22ж се създава ал. 6:
„(6) Обществеността се уведомява за всяка
допълнителна информация, която се отнася
до разрешителното по чл. 22д, ал. 4, станала
известна след публикуването по ал. 1, като
информацията се оповестява на интернет страницата на Министерството на енергетиката в
10-дневен срок от узнаването є.“
§ 12. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) За предоставяне на разрешение
за търсене и проучване или за проучване,
или концесия за добив може да кандидатства
всяко физическо или юридическо лице или
техни обединения.
(2) Кандидатът не се допуска до съответното
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване или за проучване, или
концесия за добив, когато е налице някое от
следните основания за изключване:
1. влязла в сила присъда, с която кандидатът
или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия
да представлява, да взема решения или да
упражнява контрол на тези органи, е осъден
за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 240а, чл. 248а,
чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а,
чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а
от Наказателния кодекс, или влязла в сила
присъда или друг съдебен акт за аналогично
престъпление в друга държава – членка на
Европейския съюз, или трета държава;
2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че кандидатът не е изпълнил задължения по смисъла
на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът е установен;
3. влязъл в сила акт, с който е наложено
административно наказание по реда на този

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

закон, за последната една година преди подаване на заявлението за предоставяне на
разрешение за търсене и проучване или за
проучване, или за концесия за добив;
4. допуснато от кандидата неизпълнение
на задължение по договор за предоставяне
на концесия за добив на подземни богатства,
което е довело до прекратяване на съответния
договор;
5. регистрация на кандидата или на свързани
с него лица в юрисдикция с преференциален
данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от
допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане;
6. обявена несъстоятелност или ликвидация,
или открито производство по несъстоятелност
на кандидата, или наличие на сходна процедура
съгласно законодателството на държавата, в
която е установен.
(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6
се удостоверяват с декларация. За наличието
на обстоятелства по ал. 2, т. 3 и 4 се извършва
служебна проверка.
(4) Основание за изключване по ал. 2 не
се прилага, когато:
1. в случаите по ал. 2, т. 1 съответното
лице е реабилитирано, както и когато са
изтекли или до приключване на съответното
производство ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът
е представил доказателства, че са платени
дължимите обезщетения за вредите, които
са резултат от престъплението;
2. в случаите по ал. 2, т. 2:
а) са изтекли или до приключване на съответното производство ще изтекат 5 години
от влизането в сила на съответния акт и
кандидатът е представил доказателства, че
е изпълнил задълженията, включително за
начислени лихви или глоби, или
б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но
кандидатът е представил доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като
е платил, или че е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или
глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължими вследствие на нарушението,
в момент, в който не е бил в състояние да
вземе мярка по буква „а“ преди изтичането
на срока за подаване на заявлението;
3. в случаите по ал. 2, т. 5 кандидатът е
представил доказателства, че е налице някое
от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
(5) Преди сключването на договор за търсене и проучване или за проучване, или за
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концесия лицето, определено за титуляр или
за концесионер, предоставя на министъра
на енергетиката документи, удостоверяващи
липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 5 и
6. Не се изисква предоставяне на документи,
когато информацията за обстоятелства по
ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 е достъпна чрез публичен
безплатен регистър или достъпът до нея се
предоставя по служебен път.
(6) Алинеи 2 – 4 се прилагат и за всеки
един от участниците в обединението.“
§ 13. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Кандидатът за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване или
за проучване, или концесия за добив трябва
да отговаря на минималните изисквания за
финансови, техническ и и професиона лни
възможности, необходими за извършване на
дейностите, предвидени в работната програма или в плана за разработка на находището – при предоставяне по право на разрешение
за търсене и проучване или за проучване,
или на концесия за добив, или определени
в конкурсните или в тръжните книжа – в
останалите случаи.
(2) За доказване на финансови, технически
и професионални възможности кандидатът
може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице
основание за изключване по чл. 23, ал. 2,
включително че при изпълнението на договора за търсене и проучване или за проучване,
или договора за концесия за добив ще има
на разположение ресурсите на третото лице.
(3) Финансовите възможности на кандидата трябва да осигуряват финансов ресурс,
необходим за извършването на дейностите
по разрешението или извършването на дейностите по концесията, за не по-малко от
5 години от влизането в сила на договора за
концесия, включително заплащане на концесионно плащане, и се доказват чрез един или
няколко от следните документи:
1. удостоверения от банкова или кредитна
институция;
2. годишни финансови отчети или части
от тях;
3. доказателства за поетия от третото лице
ангажимент да предостави необходимия финансов ресурс при изпълнение на съответните
дейности.
(4) Техническите възможности на кандидата
трябва да осигуряват активи, необходими за
изпълнение на дейностите по разрешението
или концесията, и се доказват с един или
няколко от следните документи:
1. договор или друг документ, удостоверяващ изискуемите технически възможности;
2. извлечение от съответните счетоводни
сметки.
(5) Професиона лните възмож ност и на
кандидата трябва да осигуряват участието на
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лица, които да отговарят за извършването на
дейностите по разрешението или концесията, достатъчно като брой, с квалификация
и с опит в областта на геологията и/или
минното дело, за да се осигури качествено
изпълнение на дейностите, и се доказват с
предоставянето на:
1. договор или друг документ, който доказва
поетите от лицата задължения за извършване
на дейностите по разрешението или концесията, и
2. професионална автобиография.“
§ 14. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Физи ческо и л и юри д и ческо л и це
или техни обединения, за което не е налице
основание за изключване по чл. 23, ал. 2 и
отговаря на изискванията на чл. 23а, ал. 1,
може да получи повече от едно разрешение
или концесия за добив.“
§ 15. Създават се чл. 24а и 24б:
„Чл. 24а. (1) За дадена площ може да се
предоставят повече от едно разрешение за
търсене и проучване или за проучване, или
повече от една концесия за добив, при условие че те се предоставят за различни групи
подземни богатства, дейностите по едното
разрешение или концесия не пречат за изпълнението на дейностите по друго разрешение
или концесия и е получено съгласие от всеки
действащ титуляр или концесионер.
(2) За ограничаване натовареността на територията на страната с миннодобивна дейност
Министерският съвет по мотивирано предложение на министъра на енергетиката може да
приеме решение за ограничаване издаването
на разрешения за търсене и проучване или за
проучване за общоразпространените подземни
богатства за определен срок.
Чл. 24б. Производствата за предоставяне на
разрешения за търсене и проучване и за проучване, и на концесии за добив се провеждат
в съответствие с принципите за прозрачност,
публичност и конкуренция.“
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „или за проучване“ се поставя запетая и се добавя „или от
предоставена концесия“, а думите „на чл. 23,
ал. 1, само с разрешение на органа, издал
разрешението“ се заменят с „по чл. 23 и 23а“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 прехвърлянето на
правата и задълженията се извършва след
разрешение, издадено от:
1. министъра на енергетиката – за разрешенията за търсене и проучване или за
проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7;
2. Министерския съвет – за разрешенията
за търсене и проучване или за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3, за
разрешенията за търсене и проучване или за
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проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно
море и за концесиите за добив.“
3. В ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заличават.
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. компетентните органи за опазване на
националната сигурност, отбраната на страната, околната среда и водите, културните
ценности, управлението на пътищата от републиканската пътна мрежа или оправомощени
от тях длъжностни лица;“.
2. В ал. 2 думите „на заявлението по чл. 51“
се заменят с „на заявление за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване или
за проучване, или на концесия за добив или
от отстраняване на нередовностите и/или
непълнотите по него, когато са констатирани
такива“.
3. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 18. В част втора, глава първа, раздел I
се създава чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Не се открива производство
за предоставяне на разрешение за търсене и
проучване или за проучване, когато:
1. съществува опасност за националната
сигурност или отбраната на страната или
околната среда, или водите, или културните
ценности, или от разрушаване или увреждане
на пътища от републиканската пътна мрежа;
2. е подадено заявление за площ, която
покрива изцяло или включва части от площта,
в границите на която:
а) е регистрирано находище на подземни
богатства, освен в случаите по чл. 24а, ал. 1;
б) е установено търговско откритие и е
внесено заявление за регистрирането му, до
издаването на удостоверение за търговско
откритие или до влизането в сила на отказ
направеното т ърговско откритие да бъде
регистрирано;
3. подаденото заявление е за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 и е за площ,
която попада в територии по чл. 26, ал. 1, т. 2;
4. подаденото заявление е за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 и е прието
решение на Министерския съвет по чл. 24а,
ал. 2.
(2) Не се открива производство за предоставяне на концесия в случаите по ал. 1,
т. 1, 2 или 3.“
§ 19. В чл. 28, т. 4 думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 29, ал. 1“.
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато условията по ал. 1, т. 1 и 2 са
изпълнени, пряко за концесионер за добив на
открито находище може да бъде определен и:
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1. правоприемникът на титуляря – едноличен търговец, при смърт на физическото
лице – едноличен търговец, и поемане на
предприятието от негов наследник;
2. правоприемникът на титуляря – търговско дружество, при промяна на правната му
форма, сливане или вливане;
3. правоприемникът на титуляря – търговско дружество, при разделяне и отделяне,
който съгласно договора или плана за преобразуване придобива правата и задълженията
на титуляря на разрешението;
4. приобретателят на търговското предприятие при прехвърляне на предприятие.
(3) В случаите по ал. 2 заявление за концесия по право може да бъде подадено в срока
по ал. 1, т. 3 и от съответния правоприемник,
който придобива правата и задълженията на
титуляря на разрешението.“
§ 21. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За подземните богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 – 7 се предоставя разрешение за
проучване за срок до две години.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) След изтичането на сроковете по ал. 3
срокът на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море може да
бъде удължен до две години, при условие че
титулярят е изпълнил работната програма
за сроковете по ал. 1, т. 1 и ал. 3 и е подал
мотивирано предложение с работна програма
за срока на удължаването.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 3 или
4“, а след думите „подземни богатства“ се
добавя „по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4“.
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „неметални
полезни изкопаеми“ се поставя тире и се
добавя „индустриални минерали“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „и за площта, която ще бъде засегната
от разширението, не е подадено заявление за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или на концесия за
добив на подземни богатства, преди подаване
на заявлението за разширение на площта“.
3. В ал. 3 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с
„ал. 3 – 5“.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „запаси и/или ресурси“
се заменят със „запаси или запаси и ресурси“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С една концесия може да бъдат предоставени права за добив на подземни богатства
от едно находище за една или повече групи

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, които са с
установени и заведени в Националния баланс
запаси или запаси и ресурси в границите на
находището.“
3. В ал. 3 след думите „се включва“ съюзът
„и“ се заличава и думите „като принадлежност
на концесията“ се заменят с „и принадлежностите към концесията“.
§ 24. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „подземни богатства“
се добавя „от находището или от отделни
негови части (участъци)“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. да извършва разкривни дейности извън конт у ра на находището в границите
на предоставената концесионна площ с цел
добив на подземни богатства от находището
в дълбочина;
6. да инициира или да кандидатства за
одобряване на инвестиционно предложение по
реда на Закона за опазване на околната среда.“
§ 25. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът на концесията може да бъде
удължен по мотивирано искане на концесионера, направено не по-късно от една година
преди изтичането на срока на концесията,
основано на план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за
срока на удължаването, при условие че към
датата на подаване на искането в находището
има запаси или запаси и ресурси и концесионерът е изпълнил всички свои задължения
по договора с изключение на окончателните
дейности по ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи.
Общият срок на концесията не може да бъде
по-дълъг от 50 години.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато утвърдените запаси или запаси
и ресурси не са иззети и оставащите запаси или запаси и ресурси не са достатъчни,
за да бъде предоставена нова концесия на
друг търговец, с оглед рентабилността на
инвестициите, които следва да се извършват,
вида на наличната инфраструктура и нейната собственост, както и принадлежностите
към концесията, по мотивирано искане на
концесионера срокът на концесията може да
бъде удължен до 10 години след изтичането
на общия срок и при спазване на условията по ал. 2. Срокът се определя съобразно
остатъчните запаси или запаси и ресурси в
находището и предвидения от концесионера средногодишен добив, който не може да
бъде по-малък от достигнатия по време на
концесията най-малък годишен добив.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 за срока на
удължаването договорът се привежда в съответствие с действащата нормативна уредба,
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включително клаузите относно размера на
концесионното плащане, вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията
по договора, условията и реда за извършване
на дължимите плащания.“
§ 26. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „концесионните площи
и на обектите на концесията“ се заменят с
„площите по ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „чл. 23 и 26“ се заменят
с „чл. 24а, ал. 1 и чл. 26“.
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 думите „чл. 29“ се заменят с
„чл. 29, ал. 1“;
в) създава се т. 5:
„5. по право на държавно предприятие по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, извършващо
неикономическа дейност, или чиято дейност
представлява естествен монопол – само за
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5, при кумулативното изпълнение на следните условия:
а) възможността за предоставяне на концесията е предвидена със закона, с който е
образувано държавното предприятие;
б) върху обекта на концесията е разположен имот – публична държавна собственост,
предоставен за управление на държавното
предприятие;
в) добитите подземни богатства няма да се
използват за размяна на пазара и държавното
предприятие добива и използва подземните
богатства единствено за изпълнение на дейностите от предмета си на дейност, съставляваща естествен монопол.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за търсене и проучване или
за проучване в площ с подземни богатства по
чл. 2, ал. 3 или в площ, която включва и/или
засяга находище с регистрирано търговско
откритие, за което не е подадено заявление за
предоставяне на концесия в срока по чл. 29,
ал. 1, т. 3, се предоставя само чрез търг за
същата група подземни богатства.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Концесия за добив в находище с подземни богатства по чл. 2, ал. 3 или в находище
с регистрирано търговско откритие, за което
не е подадено заявление за предоставяне на
концесия в срока по чл. 29, ал. 1, т. 3, се
предоставя само чрез търг.“
§ 28. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „дадено“ се заменя с
„предоставено“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За площи, в които е предоставено
разрешение за търсене и проучване или за
проучване, или концесия за добив на подземни
богатства, може да се предоставят разрешения или концесии за други групи подземни
богатства при спазване на чл. 24а, ал. 1.“
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§ 29. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „икономическа зона“
се добавя „на Република България“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. когато в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 за
същата площ и за същата група подземно
богатство съгласно обявата друг кандидат е
заявил интерес и е предоставил информация
относно начина и датата на плащане на таксата, дължима при подаване на заявление;“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „както и“ се добавя
„за търг“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производството за предоставяне на
разрешение за търсене и проучване или за
проучване по заявление се открива в тримесечен срок от подаването му. Министърът на
енергетиката отказва да открие производството
в случаите по чл. 26а, ал. 1.“
2. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 39, ал. 3 и чл. 42,
ал. 1, т. 3 производството се открива със
заповед на министъра на енергетиката. Със
заповедта се определят:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. обхват на разрешението – площта, групата подземни богатства и срокът, за който
се предоставя разрешението;“
в) създава се нова т. 6:
„6. минималните изисквания относно финансовите, техническите и професионалните
възможности и документите по чл. 23а, с
които се доказва изпълнението им;“
г) досегашната т. 6 става т. 7.
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 31. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Производството за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване или
за проучване на нефт и/или природен газ
или на разрешение за търсене и проучване
или за проучване на подземни богатства в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра
на енергетиката.
(2) Предложението на министъра на енергетиката съдържа мотиви относно неговата
законосъобразност и целесъобразност.
(3) Решението на Министерския съвет за
откриване на производството съдържа:
1. обхват на разрешението – площта, групата подземни богатства и срока, за който
се предоставя;
2. срока за провеждане на конкурса, който
не може да е по-кратък от 120 дни и по-дълъг
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от 180 дни от публикуване на решението в
„Официален вестник“ на Европейския съюз;
3. срока за закупуване на конкурсните
книжа;
4. срока, в който се приемат документите
за участие в конкурса;
5. размера на депозита и срока, в който
трябва да бъде внесен;
6. минималните изисквания относно финансовите, техническите и професионалните
възможности и документите по чл. 23а, с
които се доказва изпълнението им;
7. други условия на конкурса.
(4) С решението по ал. 3 Министерският
съвет оправомощава министъра на енергетиката да проведе конкурса.
(5) Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката и в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
В срок до 5 работни дни от обнародването в
„Държавен вестник“ министърът на енергетиката изпраща решението за публикуване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.“
§ 32. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Търг за предоставяне на концесия се провежда по служебна инициатива или
по заявление на физическо или юридическо
лице или техни обединения до министъра на
енергетиката.
(2) Производство за предоставяне на концесия чрез търг по заявление се открива в
6-месечен срок от подаването му. Министърът
на енергетиката отказва да открие производството в случаите по чл. 26а, ал. 2.
(3) Производството за предоставяне на
концесия чрез търг се открива с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на енергетиката.
(4) Предложението на министъра на енергетиката по ал. 3 съдържа мотиви относно неговата законосъобразност и целесъобразност,
формирани на базата на концесионни анализи,
включващи екологичен, финансово-икономически и правен анализ, съответстващи на
изискванията по приложение № 1.
(5) С решението по ал. 3 се определят:
1. обектът на концесията и концесионната
площ;
2. срокът на концесията;
3. условията, основните права и задълженията по концесията;
4. срокът за провеждане на търга, който не
може да е по-кратък от 45 дни и по-дълъг от
90 дни от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“, а за концесии за добив
на нефт и природен газ не може да бъде пократък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от
обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз;
5. срокът за закупуване на тръжните книжа;
6. срокът, в който се приемат документите
за участие в търга;
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7. размерът на депозита или на гаранцията
за участие в търга;
8. минималните изисквания относно финансовите, техническите и професионалните
възможности и документите по чл. 23а, с
които се доказва изпълнението им;
9. други условия.
(6) С решението по ал. 3 Министерският
съвет оправомощава министъра на енергетиката да проведе търга.
(7) Решението по ал. 3 се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет
страницата на Министерството на енергетиката, а когато концесията е за добив на нефт
и природен газ – и в „Официален вестник“
на Европейския съюз. Когато концесията е
за добив на нефт и природен газ, в срок до 5
работни дни от обнародването в „Държавен
вестник“ министърът на енергетиката изпраща решението за публикуване в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.“
§ 33. Създава се чл. 45а:
„Чл. 45а. Заповедите по чл. 43, ал. 2 и 3
и решенията по чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 3
може да се обжалват относно тяхната законосъобразност по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, а когато
подлежат на публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз – в 14-дневен срок
от публикуването. В тези случаи срокът за
провеждане на конкурса или търга започва да
тече от влизането в сила на съдебния акт, с
който се оставя в сила заповедта, съответно
решението.“
§ 34. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Конкурсната или тръжната
процедура се провежда от комисия, назначена
със заповед на министъра на енергетиката.
(2) Комисията се състои от нечетен брой
членове и вк лючва представители на администрацията на Министерския съвет, на
Министерството на енергетиката и на други
ведомства по преценка на минист ъра на
енергетиката. Мнозинството от състава на
комисията не може да бъде формирано от
представители на едно ведомство. Определят
се и резервни членове на комисията.
(3) За извършените действия и за приетите
решения комисията съставя протокол.
(4) Със заповедта за назначаване на комисията министърът на енергетиката може
да допусне председателя на комисията да
привлече консултанти.
(5) Като член на комисията и като консултант към нея не може да участва лице, което:
1. има частен интерес от разрешението
или концесията;
2. е свързано лице с кандидат или с участник
в конкурса или търга или с лице по чл. 23а,
ал. 2, а когато кандидатът или участникът е
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юридическо лице – и с член на неговия управителен или контролен орган.
(6) Членовете на комисията и консултантите
са длъжни в тридневен срок:
1. от получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за
липсата на частен интерес от разрешението
или концесията;
2. от узнаване на обстоятелството, че в
процедурата участва свързано с тях лице, да
подадат искане за освобождаване от комисията; когато узнае, че в конкурса или в търга
участва свързано лице, член на комисията
декларира това обстоятелство и не участва в
работата на комисията.
(7) При наличие на частен интерес от
предоставяното разрешение или концесия,
при декларирана свързаност с кандидат или
с участник в конкурса или в търга или с лице
по чл. 23а, ал. 2, както и в други случаи, при
които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията
си, министърът на енергетиката назначава
нов член на комисията. До назначаването на
нов член в работата на комисията участва
резервен член.“
§ 35. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Заявление за участие в конкурс
или в търг може да подава всяко физическо
или юридическо лице или техни обединения,
за което не е налице основание за изключване
по чл. 23, ал. 2 и отговаря на изискванията на
чл. 23а, ал. 1. Лице, което е подало заявление,
има правата на кандидат в конкурса или в
търга. От датата на подаване на оферта лицето
придобива правата на участник в конкурса
или в търга.
(2) Едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
(3) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в един
и същ конкурс или търг, включително като
участници в различни обединения.
(4) С конкурсните или с тръжните книжа
не може да се поставят изисквания обединенията да имат определена правна форма, за
да могат да подадат заявление.
(5) Заявлението се подава по образец, одобрен от министъра на енергетиката.
(6) Заявлението съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието
на кандидата, данните за контакт, включително електронен адрес, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
2. декларациите по чл. 23, ал. 3;
3. при кандидати обединения – копие на
договора за обединение, а когато няма договор
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или в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението,
в който се посочва представляващият;
4. информация относно начина и датата
на закупуване на конкурсните или тръжните
книжа, на плащане на таксата за участие и
на внасяне на депозита за участие;
5. посочените в конкурсните или в тръжните книжа документи по чл. 23а, с които
се доказва изпълнението на изискванията
относно финансовите, техническите и професионалните възможности;
6. други документи и/или информация,
определени със заповедта или с решението за
откриване на производството и в конкурсните
или в тръжните книжа;
7. списък на документите и информацията,
които се съдържат в заявлението, подписан
от кандидата.
(7) Заявлението се поставя в запечатана
непрозрачна опаковка, обозначена с надпис
„Заявление за участие в конкурс/търг“, с посочване на наименованието на площта или
на находището.“
§ 36. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Конкурс или търг се провеждат
и когато има подадено само едно заявление.
(2) След изтичането на срока за получаване
на заявления, определен в заповедта или с
решението за откриване на производството,
комисията по чл. 46, ал. 1 в закрито заседание
разглежда подадените заявления.
(3) За всяко заявление комисията се произнася по спазването на определените изисквания или по необходимостта от даване на срок
за отстраняване на допуснати нередовности
и/или непълноти, като посочва техния вид.
(4) При наличие на нередовности и/или
непълноти комисията изготвя и изпраща писмено уведомление до кандидата с посочване на
констатираните нередовности и/или непълноти, с указания и срок за отстраняването им.
(5) След изтичането на срока по ал. 4 комисията разглежда допълнително представените
документи.
(6) Въз основа на резултатите от разглеждане на подадените заявления и допълнително
представени документи комисията взема решение за допускане или за отказ за допускане
до участие за всеки кандидат и го уведомява
писмено за решението си.
(7) Отказът за допускане до участие в
конкурса или в търга подлежи на обжалване
по съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 37. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Допуснат до участие в конкурса
или в търга кандидат подава оферта в отделна
непрозрачна запечатана опаковка с надпис
„Оферта за конкурс/търг“, с посочване на наименованието на площта или на находището,
която съдържа:
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1. работна програма с разработките по
отделните критерии за оценка, включително
допълнително ценово плащане, в случаите,
когато се предвижда, и документите, с които се доказват, когато такива са определени
с конкурсните книжа – при провеждане на
конкурс;
2. ценово предложение – при провеждане
на търг;
3. декларация за произход на средствата.
(2) Комисията отваря и разглежда постъпилите оферти в срок до 14 дни от изтичането
на срока, определен за подаването им. При
разглеждане на офертите комисията може по
всяко време:
1. да проверява заявените от участниците
обстоятелства и верността или автентичността
на приложените документи, включително чрез
официално запитване до компетентни органи;
2. да изисква предоставяне в определен срок
на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, или отстраняване
на технически несъответствия в работната
програма.
(3) При констатирани технически несъответствия в работната програма комисията
изпраща писмено уведомление до участника,
което съдържа посочване на направените
констатации, точни указания и срок за отстраняването им, който не може да е подълъг от три работни дни от получаване на
уведомлението.
(4) Допълнително представените документи
по ал. 2, т. 2 стават неразделна част от офертата, като не може да изменят или допълват
офертата относно разработките по отделните
критерии за оценка.
(5) Комиси ята к ласира у частниците в
съответствие с конкурсните или тръжните
изисквания.
(6) За спечелил конк у рса се определ я
участникът, класиран на първо място в съответствие с методиката за оценка на офертите,
определена в конкурсните книжа, а за спечелил търга – участникът, който е предложил
най-високата цена.
(7) Комиси ята съставя протокол и го
изпраща за утвърждаване от министъра на
енергетиката в срок до три работни дни от
приключване на работата на комисията. С
протокола комисията предлага:
1. да бъде предоставено разрешение или
концесия на спечелилия конкурса или търга
участник;
2. прекратяване на търга или конкурса при
наличие на някое от основанията по чл. 50а.“
§ 38. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) В случаите по чл. 49, ал. 7, т. 1
в тримесечен срок от утвърждаване на протокола министърът на енергетиката:
1. издава разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства
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по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 7 на спечелилия
конкурса или търга участник, след одобрение
от Министерския съвет, и сключва договор
в срок до три месеца от изтичането на срока
за обжалване на разрешението по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, когато
не е подадена жалба;
2. внася в Министерския съвет предложение
за даване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 или за подземни богатства
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, или за предоставяне на концесия.
(2) Министерският съвет:
1. одобрява издаването на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства
или за проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 7;
2. приема решение за издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 или
за подземни богатства в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море на участника, спечелил конкурса, и оправомощава
министъра на енергетиката да сключи договор;
3. приема решение за предоставяне на
концесия на участника, спечелил търга, и
оправомощава министъра на енергетиката
да сключи договор.
(3) С решението по ал. 2, т. 2 и 3 Министерският съвет определя срок за сключване
на договора, но не повече от 6 месеца от
влизането в сила на решението.
(4) Когато участникът, спечелил конкурса
или търга, не е търговец, разрешението се
издава, съответно концесията се предоставя:
1. на новорегистриран от него едноличен
т ърговец или на новоу чредено т ърговско
дружество, в което участникът е едноличен
собственик на капитала – когато участникът
е физическо лице;
2. на новоучредено търговско дружество,
в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците
в обединението притежават целия капитал в
съотношението от договора им за обединение – когато участникът е юридическо лице
или обединение.“
§ 39. Член 50а се изменя така:
„Чл. 50а. Конкурсът или търгът за предоставяне на разрешение или търгът за предоставяне на концесия се прекратява с решение
на органа, открил производството, когато:
1. не е подадено нито едно заявление или
нито една оферта;
2. няма допуснат участник;
3. нито едно заявление или нито една оферта
не отговаря на изискванията на закона, на
акта за откриване на производството или на
изискванията на конкурсните или тръжните
книжа;
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4. отпадне необходимостта от провеждане
на конкурса или търга в резултат на обстоятелства, които не са предвидени и не са могли
да бъдат предвидени при приемане на акта
за откриване на производството;
5. се установят нарушения при откриването
или провеждането на конкурса или търга,
които не може да бъдат отстранени, без това
да промени условията, при които е открито
производството;
6. у частникът, спечелил конк у рса или
търга, и класираният на второ място участник последователно отка жат да ск лючат
договор или не предоставят доказателствата
по чл. 23, ал. 5.“
§ 40. В част втора, глава втора, раздел II
се създава чл. 50б:
„Чл. 50б. Актовете, с които се издават разрешения или се предоставят концесии, както
и актовете за прекратяване на конкурс или
търг може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 41. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заявлението може да бъде подадено и по
електронен път.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението трябва да е написано на
български език и да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието
на кандидата, данните за контакт, включително електронен адрес, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
2. групата подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, за която се иска разрешението;
3. наименованието, местоположението,
размера и координатите на характерните гранични точки на площта, илюстрирана с карта
в подходящ мащаб с обозначена номерация
на характерните гранични точки;
4. декларациите по чл. 23, ал. 3 и документите по чл. 23а;
5. информация относно начина и датата на
плащане на таксата, дължима при подаване
на заявление.“
3. В ал. 3 думите „запечатан плик“ се заменят със „запечатана опаковка“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Длъжностни лица в Министерството
на енергетиката проверяват наличието на
всички изискуеми документи в 14-дневен срок
от подаване на заявлението по ал. 1. При наличие на нередовности и/или непълноти до
кандидата се изпраща писмено уведомление
с посочване на констатираните нередовности
и/или непълноти, както и указания за отстра-
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няването им в 30-дневен срок от уведомяването. На кандидата се указва, че неотстраняването на нередовностите или непълнотите е
основание за прекратяване на производството
по подаденото заявление.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато кандидатът не е посочил адрес на електронна поща и не бъде открит на
посочения от него адрес, уведомлението по
ал. 4 се публикува на интернет страницата
на Министерството на енергетиката за срок
три месеца. В тези случаи 30-дневният срок за
отстраняване на констатираните нередовности
и непълноти в заявлението започва да тече от
датата, на която е изтекъл тримесечният срок.“
§ 42. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. (1) Министърът на енергетиката
извършва съгласуването по чл. 26, ал. 1, когато заявлението отговаря на изискванията.
(2) След получаването на всички становища
по чл. 26, ал. 1, когато те са положителни, се
публикува съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение в „Държавен вестник“
и на интернет страницата на Министерството
на енергетиката.
(3) Когато в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 друг
кандидат заяви интерес за същата площ и за
същата група подземни богатства, получените документи по чл. 51, ал. 3 се връщат на
подалия ги кандидат.
(4) С изтичането на срока по чл. 39, ал. 1,
т. 3, когато не е заявен интерес за същата
площ и за същата група подземни богатства
от друг кандидат, се открива производство
за предоставяне на разрешение за търсене и
проучване или за проучване по право.
(5) Длъжностни лица в Министерството на
енергетиката разглеждат работната програма
по чл. 51, ал. 3 в 30-дневен срок от откриване
на производството по ал. 4. Когато програмата
не отговаря на установените технически или
технологични стандарти, кандидатът се уведомява писмено да я коригира в съответствие
с дадените му указания в 30-дневен срок от
получаване на уведомлението. Кандидатът се
уведомява писмено за приемането на работната програма в срока за разглеждането є.
(6) Когато кандидатът не е посочил адрес
на електронна поща и не бъде открит на
посочения от него адрес, уведомленията по
ал. 5 се публикуват на интернет страницата
на Министерството на енергетиката за срок
от три месеца. В тези случаи 30-дневният
срок за коригиране на работната програма
започва да тече от датата, на която е изтекъл
тримесечният срок.“
§ 43. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Министърът на енергетиката
мотивирано прекратява производството по подаденото заявление, съответно производството
за предоставяне на разрешение за търсене и
проучване или за проучване:
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1. когато за кандидата е налице основание
за изключване по чл. 23, ал. 2 или не отговаря
на изискване по чл. 23а, ал. 1;
2. когато кандидатът не е отстранил нередовностите или непълнотите в срока по
чл. 51, ал. 4 или чл. 51а, ал. 5 след дадените
му задължителни указания;
3. по писмено искане на кандидата, когато
той е единствен след изтичане на срока по
чл. 39, ал. 1, т. 3;
4. когато кандидатът е декларирал или
представил невярна информация;
5. когато е налице основание по чл. 53а,
ал. 3.
(2) Актът на министъра на енергетиката
може да се обжалва по реда на глава десета,
раздел IV от Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 44. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Министърът на енергетиката
преценява целесъобразността и законосъобразността от предоставяне на разрешение
за търсене и проучване или за проучване
съобразно условията по чл. 56.
(2) Когато кандидатът не е търговец, разрешението се издава:
1. на новорегистриран от него едноличен
т ърговец или на новоу чредено т ърговско
дружество, в което кандидатът е едноличен
собственик на капитала – когато кандидатът
е физическо лице;
2. на новоучредено търговско дружество,
в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците
в обединението притежават целия капитал в
съотношението от договора им за обединение – когато кандидатът е юридическо лице
или обединение.
(3) Министърът на енергетиката изготвя
проект на разрешение и го внася за одобрение
от Министерския съвет в тримесечен срок
от уведомлението по чл. 51а, ал. 5, изречение
трето.
(4) Министърът на енергетиката издава
разрешение за търсене и проучване или за
проучване в 15-дневен срок от одобрението
на Министерския съвет, публикува го на
интернет страницата на Министерството на
енергетиката и го изпраща за обнародване в
„Държавен вестник“.
(5) Министърът на енергетиката сключва
договор с получилия разрешение кандидат в
срок до три месеца от изтичането на срока
за обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, когато не е подадена
жалба. Когато не е сключен договор в срока
по изречение първо по причини, за които
титулярят на разрешението отговаря, разрешението губи правно действие.“
§ 45. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Когато в 6-месечен срок от
подаване на заявлението не бъде внесен про-
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ект на разрешение за одобрение в Министерския съвет по причини, за които кандидатът
отговаря, министърът на енергетиката или
оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено кандидата за потвърждаване
на интерес от предоставяне на разрешението.
(2) Кандидатът за получаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване
потвърждава интереса си от предоставяне на
разрешението и отстранява причините, поради
които проектът на разрешение не може да бъде
внесен за одобрение в Министерския съвет, в
тримесечен срок от уведомяването по ал. 1.
(3) Непотвърждаването на интерес в срока
по ал. 2 или неотстраняването на причините,
за които кандидатът отговаря, е основание за
прекратяване на производството по предоставяне на разрешение.“
§ 46. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) За предоставяне на концесия за
добив по право при условията на чл. 29, ал. 1
се подава писмено заявление, включително
по електронен път, до министъра на енергетиката, което съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието
на кандидата, данните за контакт, включително електронен адрес, единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие
със законодателството на държавата, в която
кандидатът е установен;
2. подземните богатства по чл. 2, за които
се иска концесията;
3. наименованието, местоположението и
координатите на характерните гранични точки
на концесионната площ;
4. номер и дата на удостоверение за търговско откритие;
5. информация относно начина и датата на
плащане на таксата, дължима при подаване
на заявление.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларациите по чл. 23, ал. 3 и документите по чл. 23а;
2. план за разработка на находището с
кратко описание на целите, сроковете за
започването му, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените
дейности, както и мерките за опазване на
земните недра и околната среда, включително информацията по чл. 51, ал. 2 от Закона
за водите, безопасността на населението и
човешкото здраве и културните ценности;
3. кон цесион н и обосновк и – п ра вна и
финансово-икономическа обосновка, съответстващи на изискванията, определени в
приложение № 2.
(3) Длъжностни лица в Министерството
на енергетиката проверяват наличието на
изиск уемите информаци я и док у менти в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1. При наличие на нередовности
и/или непълноти, включително когато планът
за разработка на находището не отговаря на
установените технически или технологични стандарти или на условията и мерките,
предвидени с влязъл в сила акт, постановен
по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, или правната или
финансово-икономическата обосновка не са
в съответствие с изискванията по приложение № 2, до кандидата се изпраща писмено
уведомление с посочване на констатираните
нередовности и/или непълноти, указания и
срок за отстраняването им, който не може
да бъде по-кратък от 30 дни и по-дълъг от 60
дни от съобщението за това. На кандидата
се указва, че неотстраняването на констатираните нередовности или непълноти в определения срок е основание за прекратяване
на производството по подаденото заявление.
(4) Когато кандидатът не е посочил адрес
на електронна поща и не бъде открит на
посочения от него адрес, уведомлението по
ал. 3 се публикува на интернет страницата
на Министерството на енергетиката за срок
от три месеца. В този случай определеният
срок за отстраняване на нередовностите и/
или непълнотите, и/или коригиране на плана
за разработка, и/или обосновките започва да
тече от датата, на която е изтекъл тримесечният срок.
(5) С получаването на всички становища
по чл. 26, ал. 1, когато те са положителни,
производството за предоставяне на концесия
по право се смята за открито, за което кандидатът се уведомява писмено.
(6) Министърът на енергетиката мотивирано прекратява производството по подаденото
заявление, съответно по предоставяне на
концесия за добив, когато:
1. не е изпълнено някое от условията по
чл. 29, ал. 1;
2. за кандидата е налице основание за
изключване по чл. 23, ал. 2 или не отговаря
на изискване на чл. 23а, ал. 1;
3. кандидатът не е отстранил нередовностите или непълнотите в срока по ал. 3 или 4;
4. е постъпило писмено искане от титуляря
на удостоверение за търговско откритие;
5. кандидатът е декларирал или представил
невярна информация;
6. не е налице някое от условията по чл. 39,
ал. 2, т. 5;
7. е налице основание по чл. 54б, ал. 3.
(7) В случаите по ал. 6 на титуляря на
удостоверение за търговско откритие не се
дължи обезщетение за направените от него
разходи.
(8) Актът на министъра на енергетиката за
прекратяване на производството за предоставяне на концесия за добив по право може да
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се обжалва по реда на глава десета, раздел IV
от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 47. Член 54а се изменя така:
„Чл. 54а. (1) Министърът на енергетиката
преценява целесъобразността и законосъобразността от предоставяне на концесия за
добив съобразно условията по чл. 56.
(2) В срок до 6 месеца от откриване на
производството, съответно от отстраняване на
допуснатите нередовности и/или непълноти,
министърът на енергетиката внася в Министерския съвет мотивирано предложение за
предоставяне на концесия, проект на решение
на Министерския съвет и проект на договор
за концесия.
(3) С решението за предоставяне на концесия за добив се определят: обектът на концесията; предметът и срокът на концесията;
лицето, на което се предоставя концесията;
условията на концесията; основните права и
задължения на страните; размерът на дължимото концесионно плащане с изключение на
случаите по чл. 58, ал. 2, изречение първо;
видът и размерът на гаранциите за изпълнение
на задълженията по договора за концесия;
изискванията, свързани с националната сигурност, отбраната на страната, опазването
на земните недра, околната среда и водите,
културните ценности, както и други изисквания на концесията.
(4) Решението на Министерския съвет се
обнародва в „Държавен вестник“.
(5) Решението на Министерския съвет
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.“
§ 48. Създава се чл. 54б:
„Чл. 54б. (1) Когато в срок до една година
от подаване на заявлението не бъде внесено
мотивирано предложение за предоставяне на
концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия
в Министерския съвет по причини, за които
кандидатът отговаря, министърът на енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено кандидата за
потвърждаване на интерес от предоставяне
на концесията.
(2) Кандидатът за получаване на концесия
по право отстранява причините, поради които
материалите по ал. 1 не може да бъдат внесени в Министерския съвет, и потвърждава
интереса си от предоставяне на концесията в
тримесечен срок от уведомяването по ал. 1.
(3) Непотвърждаването на интерес в срока
по ал. 2 или неотстраняването на причините,
за които кандидатът отговаря, е основание за
прекратяване на производството по предоставяне на концесия.“
§ 49. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 54, ал. 6“ се заменят с „по чл. 54а, ал. 3“ и накрая се добавя „в
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съответствие с решението на Министерския
съвет за предоставяне на концесията за добив
и проекта на концесионен договор“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато в срока по ал. 1 не бъде сключен
договор по причини, за които определеният
за концесионер кандидат отговаря, решението за предоставяне на концесия губи правно
действие.“
§ 50. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Предоставянето на разрешение
за търсене и проучване или за проучване, или
на концесия за добив се отказва мотивирано,
когато:
1. съществува опасност за националната
сигурност, за отбраната на страната, за земните недра, за околната среда, за водите, за
безопасността на населението и човешкото
здраве, от разрушаване или увреждане на
културни ценности или от разрушаване или
увреждане на пътища от републиканската
пътна мрежа;
2. кандидатът заяви площ, в границите
на която са предоставени права за търсене
и проучване или за проучване, или за добив
и не са налице условията по чл. 24а, ал. 1;
3. площта за търсене и проучване или за
проучване, или за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 попада във:
а) у рбанизирана територия с граници,
определени с влязъл в сила подробен устройствен план;
б) територия, в чиито граници има влязъл
в сила устройствен план за изграждане на
национален обект или на обект на социалната
или на техническата инфраструктура – публична общинска собственост;
в) територия с обществено предназначение,
която е включена в приета от общинския съвет
програма или план за развитие на общината
по чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация;
4. производството е за издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване за
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6,
за което е прието решение на Министерския
съвет по чл. 24а, ал. 2;
5. кандидатът не притежава технически и
финансови възможности за извършване на
дейността – при заявени права за подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в континенталния шелф и в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море.
(2) Отказът за предоставяне на разрешение
за търсене и проучване или за проучване, или
на концесия за добив, с изключение на случаите по чл. 24а, ал. 2, може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му
на заинтересованите лица – при разрешение
за търсене и проучване или за проучване,
съответно от обнародването на решението

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

на Министерския съвет в „Държавен вестник“ – при концесия за добив.“
§ 51. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. Когато обстоятелство по чл. 56,
ал. 1, т. 1 е възникнало след издаването на
удостоверение за търговско откритие, кандидатът, направил откритието, се обезщетява за
действително претърпените вреди по реда на
действащото законодателство, като средствата
се осигуряват по бюджета на Министерството
на енергетиката.“
§ 52. В част втора, глава втора, раздел III
се създава чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Концесия за добив по право
на държавно предприятие по чл. 39, ал. 2,
т. 5 се предоставя по искане на министъра,
който е определен за орган на управление на
предприятието, до министъра на енергетиката.
(2) В искането се съдържа информация за:
1. необходимост та от предоставяне на
концесията и за изпълнение на условията по
чл. 39, ал. 2, т. 5;
2. наименованието, местоположението и
координатите на характерните гранични точки
на находището;
3. координатите на характерните гранични
точки на концесионната площ;
4. имотите – държавна собственост, които
са в границите на концесионната площ;
5. изготвени от държавното предприятие
план за разработка на находището със съдържание съгласно чл. 54, ал. 2, т. 2 и финансово-икономическа обосновка;
6. декларациите по чл. 23, ал. 3 и декларация, че предприятието притежава необходимите за извършване на добива финансови,
технически и професионални възможности.
(3) Министърът на енергетиката извършва
съгласуването по чл. 26 и преценява целесъобразността и законосъобразността съобразно
условията по чл. 56, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на предложението за предоставяне на концесия за добив,
и внася в Министерския съвет мотивирано
предложение за предоставяне на концесия,
проект на решение на Министерския съвет
и проект на договор за концесия.
(4) Министерският съвет приема решение
за предоставяне на концесия по право на
държавното предприятие. Решението е със
съдържанието по чл. 54а, ал. 3.
(5) Министърът на енергетиката и държавното предприятие сключват договор за
концесия в срок до три месеца от влизането
в сила на решението по ал. 4.“
§ 53. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискването за заплащане по ал. 1 не
се прилага в случаите по чл. 39, ал. 2, т. 5,
при условие че държавното предприятие не
използва добитите подземни богатства по чл. 2,
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ал. 1, т. 5 за размяна на пазара, а добива и
използва подземните богатства единствено за
изпълнение на дейностите от предмета си на
дейност, съставляваща естествен монопол. В
останалите случаи държавното предприятие
дължи концесионно плащане, определено при
условията и по реда на чл. 61 и 62.“
§ 54. В чл. 60 се създава ал. 4:
„(4) Административните разходи за извършване на контрол по изпълнението на
договорите за търсене и проучване или за
проучване се покриват от таксите по ал. 1.“
§ 55. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Концесионно плащане се дължи и в случаите по
чл. 34, т. 4 за добитите полезни изкопаеми от
минните отпадъци, за които концесионерът
не е платил такова.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Концесионното плащане е цената, която концесионерът заплаща на концедента за
предоставеното му право на експлоатация на
подземни богатства чрез добив от съответното
находище.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Конкретният размер на концесионното
плащане за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, включително минималният му
размер, се определя съгласно наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на
министъра на енергетиката и на министъра
на финансите.
(4) За целите на изчисляване на размера
на концесионното плащане всеки концесионер организира и осъществява счетоводното
отчитане на дейността си в съответствие
със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, като осигурява
всеобхватното хронологично регистриране
на счетоводната информация в аналитични
и синтетични счетоводни сметки за всяка
отделна концесия.“
4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
§ 56. В чл. 62, ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
§ 57. В чл. 63а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Титулярят на разрешението или концесионерът предоставя финансово обезпечение
за изпълнение на дейностите по ал. 1 чрез:
1. предоставяне на безусловна неотменяема
банкова гаранция за всяка година от срока
на съответния договор, издадена в полза
на министъра на енергетиката, със срок на
валидност 14 месеца; нова безусловна неотменяема банкова гаранция се издава в срок
до два месеца преди изтичане срока на предходната;
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2. откриване на доверителна сметка в избрана от него банка, в която прави вноски в
съответствие с договора;
3. едновременното прилагане на способите
по т. 1 и 2.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Титулярят по предоставено разрешение
за търсене и проучване или за проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море или концесионерът по предоставена концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море предоставя и финансово обезпечение за обезпечаване на отговорността за предотвратяване
и отстраняване на непосредствена заплаха
от възникване на екологични щети или за
екологични щети, причинени от сондажни,
търсещи, проучвателни или добивни дейности
в териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.
(5) Финансовото обезпечението по ал. 4 се
договаря между страните в съответния договор
съобразно вида и стойността на предвидените
дейности по ал. 1.“
§ 58. В чл. 63б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Конкретният размер на обезпечението
по чл. 63а, ал. 2 се определя въз основа на
предвидените в цялостния работен проект за
търсене и проучване или за проучване, или
за добив дейности по чл. 63а, ал. 1 съобразно
утвърдения график за тяхното изпълнение.“
2. В ал. 2 думите „след приемане на извършените дейности по ал. 1“ се заличават.
§ 59. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 29“ се заменят с
„чл. 29, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Фактическите разходи по ал. 1 и 2
се заверяват задължително от регистриран
одитор преди да се приемат за извършени от
министъра на енергетиката.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „и 17“ се заличават.
§ 60. В наименованието на глава четвърта
в част втора след думата „ДОГОВОРИ“ се
добавя „ИЗМЕНЕНИЕ“ и се поставя запетая.
§ 61. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „освен ако в него е уговорено друго“
и запетаята пред тях се заличават.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Влизането в сила на договора по
ал. 1 може да бъде поставено в зависимост
от изпълнението на условия, определени с
разрешението за търсене и проучване или за
проучване, или с решението за предоставяне
на концесия за добив, или с действащото
законодателство. Изпълнението на условията
се обвързва с определен срок.“
§ 62. В чл. 66 ал. 1 се изменя така:
„(1) Договорът задължително съдържа:
1. страните по договора;
2. предмета на договора, координатите и
размера на предоставената площ;
3. срока на разрешението или на концесията, момента, от който той започва да тече,
и условията за продължаването му;
4. правата и задълженията на страните;
5. условията и реда за изготвяне и предоставяне на проекти, отчети, първични данни,
счетоводни документи и друга информация;
6. принадлежностите към концесията;
7. финансовите условия и реда за извършване
на дължимите плащания, условия за промяна
на размера на концесионното плащане при
промяна на нормативната уредба, уреждаща
реда за неговото определяне, включително вида
и размера на отговорността за неизпълнение
на задълженията по договора;
8. видовете, обхвата и размера на финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията;
9. условията и реда за прехвърляне на права
и задължения по чл. 25;
10. условията и реда за прекратяване на
договора, включително последиците от неизпълнение на условията за влизането в сила
на договора;
11. условията, които определят правата
върху геоложка и друга информация, добита
от титуляря на разрешението или от концесионера по време на дейностите по договора;
12. реда и начина за извършване на дейностите и временното им спиране;
13. условията за опазване на земните недра, околната среда, защитените територии,
културните ценности и човешкото здраве;
14. условията и реда за осъществяване на
контрол;
15. условията и реда за действие при възникнали обстоятелства на непреодолима сила;
16. условията и реда за разрешаване на
спорове;
17. допълнителни условия.“
§ 63. В част втора, глава четвърта, раздел І
се създават чл. 66а, 66б и 66в:
„Чл. 66а. (1) Договорът за концеси я с
държавно предприятие в случаите по чл. 39,
ал. 2, т. 5 съдържа реквизитите по чл. 66,
ал. 1, както и:
1. дейностите, за изпълнение на които
държавното предприятие може да използва
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добитите подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5;
2. забрана за разпореждане със или за
използване на добитите подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 за дейности извън тези
по т. 1;
3. описание на имотите – държавна собственост, които са предоставени на предприятието
за нуждите на дейностите по концесията;
4. условие за извършване на добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 след
влизането в сила на решение по ОВОС, с което
се одобрява осъществяването, или на решение
да не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка
на подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5,
издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда.
(2) Държавното предприятие – концесионер, не може да заявява прехвърляне на трето
лице на правата и задълженията, произтичащи
от предоставената концесия за добив.
Чл. 66б. (1) Концесионният договор може да
се изменя и/или допълва по взаимно съгласие
на страните с допълнително споразумение:
1. при последващо възникване на опасност
за националната сигурност, за отбраната на
страната, за околната среда, за водите, за
безопасността на населението и човешкото
здраве, от разрушаване или увреждане на
културни ценностти или от увреждане на
пътища от републиканската пътна мрежа;
2. при частично погиване на обекта на
концесията или при обективна невъзможност
за ползването му по предназначение;
3. при настъпване на обективни обстоятелства, в резултат на които финансовите
условия при предоставяне на концесията са
значително променени;
4. в други случаи, определени с този закон
или в договора.
(2) Когат о изменени я та и/и л и доп ъ лненията са в съответствие с решението за
предоставяне на концесия, допълнителното
споразумение се сключва с министъра на
енергетиката, без да е необходимо приемане
на решение на Министерския съвет за даване
на съгласие за изменение и/или допълнение
на договора, а в останалите случаи допълнителното споразумение се сключва от министъра на енергетиката след приемане на
решение от Министерския съвет.
Чл. 66в. (1) В случаите по чл. 66б, ал. 1
всяка от страните може да поиска изменение
и/или допълнение на концесионния договор
с мотивирано предложение.
(2) Искането на концесионера се отправя
към министъра на енергетиката, който преценява законосъобразността и целесъобразността
на предложението в срок до три месеца от
получаването му.
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(3) Концесионерът изразява становище
по направено от министъра на енергетиката
предложение в срок до три месеца от получаването му.
(4) При приемане на отправеното предложение страните сключват допълнително
споразумение за изменение и/или допълнение
на договора, съответно министърът на енергетиката внася мотивирано предложение до
Министерския съвет за даване на съгласие за
изменение и/или допълнение на договора. В
случаите по чл. 36, ал. 2 и 3 с мотивираното
предложение министърът на енергетиката
предлага на Министерския съвет да даде
съгласие и за изменения и/или допълнения
в концесионния договор в съответствие с
чл. 36, ал. 4.
(5) Министерският съвет приема решение
по внесеното от министъра на енергетиката
предложение.
(6) С т ра н и т е ск л юч ват доп ъ л н и т ел но
споразумение към концесионния договор в
съответствие с решението по ал. 5.
(7) Разпоредбите по ал. 1 – 6 се прилагат и
при изменение и/или допълнение на договори
за търсене и проучване или за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 или на
подземни богатства в континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море.“
§ 64. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 7:
„7. когато в срок до три години от влизането в сила на концесионния договор не
е започнал добив на подземни богатства по
причини, за които концесионерът отговаря,
като неподаване на заявление или искане за
започване на процедура по специален закон,
неизпълнение на указания на компетентен
орган при провеждане на процедура по специален закон и други;“
б) досегашната т. 7 става т. 8.
2. В ал. 3 думите „юридическото лице“ се
заменят с „търговеца“, а след думите „чл. 23“
се добавя „и 23а“.
3. В ал. 4 думите „юридическото лице“ се
заменят с „търговеца“, а след думите „чл. 23“
се добавя „и 23а“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Договор за концесия по чл. 66а се
прекратява при:
1. настъпване на някое от основанията по
ал. 2, т. 1, 2, 4 – 8;
2. прекратяване на дейността на държавното предприятие, освен ако със закон не е
определено друго държавно предприятие, на
което да се прехвърлят правата и задълженията по концесията;
3. нарушаване на забраната по чл. 66а,
ал. 1, т. 2;
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4. настъпване на друго условие, определено
със закона, с който е образувано държавното
предприятие.“
§ 65. В чл. 68, ал. 2 думите „условията на
договора“ се заменят с „действащото законодателство или с клаузите на сключения
договор“.
§ 66. В чл. 69, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „решение“
се заменя с „акт“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. възникне опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната
среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване
или увреждане на културни ценности или от
увреждане на пътища от републиканската
пътна мрежа;“.
§ 67. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
запетаята след думите „Търговския закон“ се
заменя със съюза „и“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на енергетиката представлява Министерския съвет по дела, свързани
с изпълнението и прекратяването на концесионните договори, включително предявява
вземания на концедента по съдебен ред.“
§ 68. В част втора, глава четвърта се създава раздел ІІа с чл. 71а – 71в:
„Раздел IIа
Последици от прекратяване на концесионния
договор
Чл. 71а. (1) При прекратяване на концесионния договор концесионерът е длъжен
да предаде обекта на концесия на комисия,
назначена от министъра на енергетиката. За
предаването и приемането на обекта се съставя
протокол, който се подписва от членовете на
комисията и от упълномощен представител
на концесионера.
(2) В състава на комисията се включват
представители на Министерството на енергетиката, на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и на съответния
областен управител, в чието управление следва
да премине обектът на концесия.
(3) Срокът за предаване и приемане на
обекта на концесията е 30 дни от датата на
прекратяване на концесионния договор или от
датата на приемане на извършени дейности по
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи,
а в случаите на отказ от продължаване на
концесионния договор с правоприемник – от
датата на отказа.
(4) Когато концесионерът откаже да предаде
обекта, както и когато към датата на прекра-
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тяване на концесионния договор търговецътконцесионер е прекратен без правоприемник,
комиси я та по а л. 1 съставя констат ивен
протокол за отказ от предаване на обекта,
съответно за невъзможност за предаване на
обекта. Протоколът е основание за издаване на
заповед за изземване на обекта от областния
управител по реда на Закона за държавната
собственост.
(5) От датата на приемане на обекта, а в
случаите по ал. 4 – от датата на изземването,
обектът преминава в управление на областния
управител.
Чл. 71б. В 14-дневен срок от датата на приемане на обекта министърът на енергетиката
уведомява Министерския съвет и предоставя
информация в Националния концесионен регистър за основанието, датата на прекратяване
на договора и датата на приемане на обекта.
Чл. 71в. При предсрочно прекратяване на
концесията всяка от страните може да търси
обезщетение за действително претърпените
вреди съобразно общите правила.“
§ 69. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с който“ се добавя
„на титуляря или на концесионера се прехвърля
вещно право или“ и думите „условията, редът
и обезщетението за ползване на земята“ се
заменят с „условията и редът за плащане на
възнаграждение за това право“.
2. В ал. 2 след думите „заинтересованата
страна“ се добавя „на която са предоставени
права за подземните богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 – 4“.
§ 70. В чл. 79 думите „запаси и/или ресурси“
се заменят със „запаси или запаси и ресурси“.
§ 71. В чл. 82 ал. 1 се изменя така:
„(1) Търсенето, проучването, добивът и
първичната преработка на подземни богатства,
техническата ликвидация или консервацията
на геологопроу чвателни и миннодобивни
обекти и рекултивацията на засегнатите земи
се осъществяват въз основа на съгласувани
от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице цялостни
и годишни работни проекти.“
§ 72. В чл. 87, ал. 2, т. 7 думите „и/или“
се заменят с „или“.
§ 73. В чл. 88 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В т. 8 думите „запаси и/или ресурси“ се
заменят със „запаси или запаси и ресурси“.
§ 74. В чл. 90 се създава ал. 7:
„(7) Проверки на изпълнението на сключени договори за търсене и проучване, за
проучване или за концесии за добив може
да се извършват и от Агенцията за държавна
финансова инспекция и от Сметната палата
при условия и по ред, определен с наредбата
по чл. 92е.“
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§ 75. В част трета, глава пета се създават
чл. 92а, 92б, 92в, 92г, 92д и 92е:
„Чл. 92а. (1) Цялостният контрол по изпълнение на договорите за търсене и проучване
или за проучване, или за концесия за добив
се осъществява от министъра на енергетиката.
(2) Контролът по изпълнението на договорите включва периодичен контрол на
изпълнението на условията на разрешението
или концесията и на задълженията на титуляря или на концесионера в съответствие с
предвиденото в договорите.
(3) Контролът се осъществява чрез:
1. длъжностни лица от Министерството
на енергетиката;
2. назначени от министъра на енергетиката
комисии за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисии за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни
дейности.
Чл. 92б. (1) Длъжностните лица по чл. 92а,
ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол
чрез:
1. проверка и анализ на документите за
отчитане на резултатите от изпълнението
на задълженията на титуляря/концесионера,
определени в съответния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен
график;
3. извънредни проверки на място – при
възникнала необходимост.
(2) За резултатите от извършените проверки
се съставя констативен протокол.
Чл. 92в. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за търсене и проучване или за
проучване се осъществява от длъжностните
лица по чл. 92а, ал. 3, т. 1.
(2) За резултатите от извършения контрол
длъжностните лица изготвят доклад до министъра на енергетиката.
Чл. 92г. (1) Контролът по изпълнение на договорите за концесия за добив се осъществява
от длъжностните лица по чл. 92а, ал. 3, т. 1.
(2) Въз основа на констатациите от извършения контрол длъжностните лица изготвят
доклад до съответната комисия за контрол.
При констатирано неизпълнение с доклада
се предлагат мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на условия и/или
задължения по съответния договор, както и
за сезиране на компетентните органи – при
констатирано неизпълнение на нормативни
изисквания.
Чл. 92д. (1) В зависимост от броя на контролираните договори за концесия за добив,
от вида на обектите на концесия и от териториалното им местоположение министърът
на енергетиката назначава една или повече
комисии за контрол.
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(2) В състава на комисията се включват
представители на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на енергетиката.
(3) Министърът на енергетиката издава заповед, с която определя председателя, заместник-председателя на комисията и останалите
членове на комисията.
(4) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по чл. 92г, ал. 2. При констатирано неизпълнение комисията приема решения,
с които дава указания на длъжностните лица
по чл. 92а, ал. 3, т. 1 или прави предложения
до министъра на енергетиката.
(5) Комисията за контрол приема годишен
доклад за изпълнението на договорите за концесия за добив, който след одобряването му
от министъра на енергетиката се предоставя
на концедента.
(6) Комисията за контрол има право да
предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на
определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност, при
необходимост.
Чл. 92е. Условията и редът за осъществяване
на контрол по изпълнението на договорите за
търсене и проучване или за проучване, или
за концесия за добив се уреждат в наредба,
приета от Министерския съвет по предложение
на министъра на енергетиката.“
§ 76. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „глоба или имуществена
санкция от 5000 до 50 000 лв.“ се заменят с
„глоба от 1000 лв. до 10 000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец се налага
имуществена санкция в размер от 5000 до
50 000 лв.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който извършва добив на подземни
богатства без надлежно предоставена концесия
или с концесия, чието действие е спряно по
реда на чл. 68 и на сключения договор, ако не
подлежи на по-тежко наказание, се наказва:
1. при първо нарушение с глоба от 1000 до
20 000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 50 000 до 100 000 лв.;
2. при повторно нарушение с глоба от
5000 до 50 000 лв., съответно с имуществена
санкция в размер от 200 000 до 300 000 лв.;
3. за всяко следващо нарушение с глоба от
10 000 до 100 000 лв., съответно с имуществена
санкция в размер от 400 000 до 500 000 лв.“
3. В ал. 3 думите „с глоба, съответно с
имуществена санкция, в размер от 1000 до
2000 лв., а при повторно нарушение – в размер
от 5000 до 10 000 лв.“ се заменят със „с глоба
от 1000 до 2000 лв., съответно с имуществена
санкция в размер от 2000 до 4000 лв., а при
повторно нарушение – с глоба от 5000 до
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10 000 лв., съответно с имуществена санкция
в размер от 10 000 до 20 000 лв.“.
4. В ал. 4 думите „с глоба или“ се заличават.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 2 наред с имуществената санкция наказващият орган постановява и отнемане в полза на държавата на
добитите количества подземни богатства,
както и на техническите средства, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за
извършване на добива, за превозването или
за пренасянето на добитите подземни богатства. Когато нарушителят се е разпоредил
с добитите количества подземни богатства,
наказващият орган постановява отнемане в
полза на държавата на тяхната парична равностойност. Отнемане не се допуска, когато
стойността на вещите явно не съответства на
характера и тежестта на административното
нарушение.“
§ 77. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с глоба“ се добавя
„от 10 000 до 100 000 лв.“.
2. В ал. 2 след думите „с глоба“ се добавя
„от 1000 до 10 000 лв.“.
§ 78. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) Който извършва дейности,
свързани с производствени или непроизводствени инсталации, включително сондажни
дейности или комбинирани дейности в териториалното море, континенталния шелф
и в изк л юч и т ел ната и коном и ческ а зона
на Република България в Черно море, без
надлежно съгласуван вътрешен план за аварийно реагиране и/или негово изменение в
съответствие с Наредбата за изискванията
за предотвратяване на аварии при търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ, в
териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., а на
юридическото лице или едноличен търговец
се налага имуществена санкция в размер от
50 000 до 100 000 лв.
(2) Който извършва дейности, свързани с
производствени или непроизводствени инсталации, включително сондажни дейности
или комбинирани дейности в териториалното
море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, без надлежно приет доклад
за големите опасности или негово изменение
в съответствие с Наредбата за изискванията
за предотвратяване на аварии при търсене
и проучване или проучване, или добив на
подземни богатства – нефт и природен газ,
в териториалното море, континенталния шелф
и в изключителната икономическа зона на
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Република България в Черно море, се наказва с глоба от 50 000 до 100 000 лв., а на
юридическото лице или едноличен търговец
се налага имуществена санкция в размер от
100 000 до 200 000 лв.“.
§ 79. В чл. 95, ал. 1 думите „по чл. 93 и
94“ се заменят с „по чл. 93, 94 и 94а“.
§ 80. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „глоба или имуществена санкция от 5 хил. лв. до 50 хил. лв.“ се
заменят с „глоба от 5000 до 20 000 лв., а на
юридическо лице или едноличен търговец
се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 50 000 лв.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ или
от оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 81. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „находище на“ се заличават.
2. В т. 18 думите „запаси и/или ресурси“
се заменят със „запаси или запаси и ресурси“.
3. В т. 24 след думите „са отпадъци“ се добавя „в твърдо, течно или шламово състояние“.
4. Създават се т. 57 – 60:
„57. „инвестиционно предложение“ е понятие по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на
околната среда;
58. „обект на концесия“ са подземните
богатства, представляващи изк лючителна
държавна собственост, за които е предоставена
концесията за добив;
59. „принадлежности към концесията“ са
сгради, съоръжения и линейни инженерни
мрежи на транспорта, водоснабдяването и
канализацията, електроснабдяването, топлоснабд я ва не т о, газоснабд я ва не т о, електронните съобщения, хидромелиорациите,
третирането на отпадъците и геозащитната
дейност, осигуряващи безпрепятственото и
нормално осъществяване на дейностите по
концесията;
60. „свързани лица“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби
на Закона за концесиите.“
§ 82. Създава се приложение № 1 към
чл. 45, ал. 4:
„Приложение № 1
към чл. 45, ал. 4
Изисквания към концесионните анализи
I. Общи изисквания
1. Концесионните анализи се оформят и
предоставят на хартиен и електронен носител
като единен документ, който съдържа:
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1.1. въведение;
1.2. обща част;
1.3. екологичен, финансово-икономически
и правен анализ;
1.4. общи изводи и препоръки;
1.5. приложения.
2. Общата част включва информация и
аналитична част, която е обща за концесионните анализи по т. 1.
3. С общите изводи и препоръки в концесионните анализи се оформя становището
относно законосъобразността и целесъобразността на предоставянето на концесията.
4. Приложенията към концесионните анализи са на хартиен носител и съдържат наймалко:
4.1. доказателства за собствеността, предназначението и начина на трайно ползване
на имотите, включени в концесионната площ
(извадка от картата на възстановената собственост и други подобни);
4.2. графична индивидуализация (схема и
координатен регистър) на обекта на концесията;
4.3. други документи, които съдържат данни,
въз основа на които са изготвени концесионните анализи.
5. Анализите се подписват от авторите и
към тях се прилагат документите, удостоверяващи тяхната правоспособност, когато такава
се изисква със закон.
II. Специфични изисквания
1. Въведението включва:
1.1. предмет, обект и цел на концесията;
1.2. обща информация за изготвяне на
анализите:
1.2.1. предмет и цел на концесионните
анализи;
1.2.2. източници на информация и актуалност на данните;
1.2.3. договор за възлагане и данни за екипа.
2. Общата част включва и:
2.1. определяне на фактическото и правното основание за предоставяне на концесията
за добив;
2.2. индивидуализация на обекта на концесията, концесионната площ и принадлежностите към концесията;
2.3. установяване и анализ на основните
характеристики на обекта на концесията за
добив.
3. Екологичният анализ включва:
3.1. обща информация;
3.2. техническа характеристика на концесията – предмет, местоположение, описание
на обекта и дейността; описание на основните
технологични процеси; инфраструктура; етапи
на концесията;
3.3. характеристика на други дейности,
свързани с инвестиционното предложение
(например: необходимост от изграждане на
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нови елементи на инфраструктурата, третиране
на отпадъчните води и други);
3.4. характеристики на потенциалното въздействие – кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на
инвестиционното предложение;
3.5. определяне на очаквано замърсяване
и дискомфорт на околната среда и на риска
от инциденти;
3.6. определяне на чувствителни територии,
включително зони за защита на водите (предназначени за питейно-битово водоснабдяване,
зони за отдих и водни спортове, включително зони за къпане, санитарно-охранителни
зони и други), защитени зони, включително
дали концесионната площ засяга или тангира контурите на защитени зони от мрежа
„Натура 2000“ като част от Европейската
екологична защитена зона, във връзка с чл. 5
и 6 от Закона за биологичното разнообразие,
санитарно-охранителни зони и други;
3.7. характеристики на потенциалното въздействие – кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на
инвестиционното предложение:
3.7.1. въздействие върху хората и тяхното
здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите,
почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи,
единични и групови културни ценности, както
и очакваното въздействие от естествени и
антропогенни вещества, вещества, елементи
и други замърсители и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения,
рисковите енергийни източници – шумове,
вибрации, радиации, както и някои генетично
модифицирани организми;
3.7.2. въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително
на разположените в близост до обекта на
концесията;
3.7.3. въздействие върху водовземане, разрешено по реда на Закона за водите, включително
върху експлоатирани и резервни съоръжения
за водовземане за питейно-битово водоснабдяване на населението;
3.7.4. вид на въздействието (пряко, непряко,
вторично, кумулативно, краткотрайно, средно
или дълготрайно, постоянно или временно,
положително или отрицателно);
3.8. описание и анализ на компонентите и
факторите на околната среда, които се очаква
да бъдат обект на въздействие в резултат от
предоставянето на концесията за добив;
3.9. експертна прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат
на дейностите по концесията компоненти и
фактори на околната среда;
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3.10. мерки за намаляване на отрицателното
въздействие от концесионната дейност върху
компонентите на околната среда;
3.11. управление на минните отпадъци,
които се очаква да се генерират по време
на експлоатацията на обекта на концесията;
3.12. действия при аварийни ситуации;
3.13. собствен мониторинг (при необходимост) на засегнатите в резултат на осъществяването на концесията компоненти на
околната среда;
3.14. ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите в резултат на
експлоатацията земи, в които се включва
отстраняването на екологични щети (при
необходимост);
3.15. заключение за допустимото замърсяване на околната среда и водите в съответствие
с действащото в страната законодателство.
4. Фи на нсово -и коном и ческ и я т а на л из
включва:
4.1. описание и характеристика на обекта на
концесия, както и на възможните технологии,
свързани с ползване на обекта на концесия;
4.2. технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността и
ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията
по опазване на околната среда;
4.3. минимална инвестиционна, работна
и рекултивационна програма във връзка с
осъществяването на концесията по години,
включително индивидуализиране и оценяване
на задължителните подобрения;
4.4. анализ на разходите и на приходите
от концесията, включително нулев сценарий,
съдържащ:
4.4.1. анализ на разходите по години – за
инвестиции, за експлоатация, за ликвидация
и рекултивация и други, свързани с ползването на обекта;
4.4.2. анализ на очакваните приходи по
години в резултат на ползването на обекта;
принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;
4.5. предварителна оценка и предложение
за вид, размер и начин на внасяне на концесионното плащане;
4.6. анализ и изводи за ефективността на
проекта, извършени въз основа на вътрешната
норма на възвръщаемост, нетната настояща
стойност, срок на откупуване на инвестициите
и предложение за размера на концесионното
плащане;
4.7. обосновано предложение за срок на
концесията, включително в зависимост от
необходимия период за възстановяване на
вложените инвестиции;
4.8. анализ на рисковете и изготвяне на
матрица за разпределението им;
4.9. предложения за вида, размера и начина
на плащане на депозити, гаранции и други
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обезпечения за изпълнение на задълженията
по концесионния договор.
5. Правният анализ включва:
5.1. анализ на нормативната уредба, регламентираща дейностите, свързани с обекта на
концесията, и за определяне на задължителните изисквания, които се спазват от страните по концесионния договор; определяне
на правното основание за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства;
5.2. установяване и анализ на собствеността
върху земите, покриващи находището, както и на принадлежностите към концесията,
включително наличието на ограничени вещни
права и други тежести; установяване предназначението на земите, покриващи обекта
на концесия;
5.3. установяване наличието на права на
трети лица, имащи отношение към ползването
на обекта, и установяване на необходимостта
от извършване на отчуждителни процедури;
5.4. анализ и препоръки относно съдържанието на концесионния договор, включително:
5.4.1. условия за влизане в сила на концесионния договор;
5.4.2. условия за осъществяване на концесията;
5.4.3. права и задължения на страните по
договора;
5.4.4. отговорност за неизпълнение на задълженията по договора;
5.4.5. условия и ред за решаване на споровете между страните.
6. Общи изводи и препоръки:
6.1. анализ на законосъобразността и целесъобразността от предоставяне на концесията,
вк лючително установяване на на личието
или необходимостта от предотвратяване на
обстоятелства, които създават опасност за
националната сигу рност, за отбраната на
страната, за околната среда и водите, за
безопасността на населението и човешкото
здраве, от разрушаване или увреждане на
културни ценности и на други обстоятелства,
определени със закон;
6.2. мотивиране на:
6.2.1. отделните елементи от съдържанието
на решението за откриване на процедурата
за предоставяне на концесия;
6.2.2. минималните нива на приложимите
изисквания;
6.2.3. препоръчителните условия, на които
трябва да отговарят офертите;
6.3. обосновани предложения за вида и
размера на гаранциите за изпълнение на
задълженията по концесионния договор и за
други обезпечения по договора.“
§ 83. Създава се приложение № 2 към
чл. 54, ал. 2, т. 3:
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„Приложение № 2
към чл. 54, ал. 2, т. 3
Изисквания към концесионните обосновки
1. Концесионните обосновки – правна и
финансово-икономическа, се оформят и предоставят на хартиен и електронен носител
като единен документ. Приложенията към
концесионните обосновки са на хартиен носител и съдържат най-малко доказателства
за собствеността, предназначението и начина
на трайно ползване на имотите, покриващи
концесионната площ (например извадка от
картата на възстановената собственост и
други подобни); графична индивидуализация
(схема и координатен регистър на обекта на
концесията); други документи, които съдържат данни, въз основа на които са изготвени
концесионните обосновки.
2. Правната обосновка включва:
2.1. анализ на нормативната уредба, регламентираща дейностите, свързани с обекта на
концесията, и за определяне на задължителните изисквания, които се спазват от страните по концесионния договор; определяне
на правното основание за предоставяне на
концесия за добив на подземни богатства;
анализ на кумулативното наличие на трите
предпоставки за приложението на чл. 29, ал. 1;
2.2. установяване и анализ на собствеността
върху земите, покриващи находището, както и на принадлежностите към концесията,
включително наличието на ограничени вещни
права и други тежести; установяване предназначението на земите, покриващи обекта
на концесия;
2.3. установяване наличието на права на
трети лица, имащи отношение към ползването
на обекта, и установяване на необходимостта
от извършване на отчуждителни процедури;
2.4. анализ и препоръки относно съдържанието на концесионния договор, включително:
2.4.1. условия за влизане в сила на концесионния договор;
2.4.2. условия за осъществяване на концесията;
2.4.3. права и задължения на страните по
договора;
2.4.4. отговорност за неизпълнение на задълженията по договора;
2.4.5. условия и ред за решаване на споровете между страните.
3. Финансово-икономическата обосновка
включва:
3.1. описание и характеристика на обекта на
концесия, както и на възможните технологии,
свързани с ползване на обекта на концесия;
3.2. технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността и
ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията
по опазване на околната среда;
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3.3. минимална инвестиционна, работна
и рекултивационна програма във връзка с
осъществяването на концесията, по години;
3.4. анализ на разходите и на приходите
от концесията, включително нулев сценарий,
съдържащ:
3.4.1. анализ на разходите по години – за
инвестиции, за експлоатация, за ликвидация
и рекултивация и други, свързани с ползването на обекта;
3.4.2. анализ на очакваните приходи по
години в резултат на ползването на обекта;
принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;
3.5. предварителна оценка и предложение
за вид, размер и начин на внасяне на концесионното плащане;
3.6. анализ и изводи за ефективността на
проекта, извършени въз основа на вътрешната
норма на възвръщаемост, нетната настояща
стойност, срок на откупуване на инвестициите
и предложение за размера на концесионното
плащане;
3.7. обосновано предложение за срок на
концесията, включително в зависимост от
необходимия период за възстановяване на
вложените инвестиции;
3.8. анализ на рисковете и изготвяне на
матрица за разпределението им.
4. Обосновките се подписват от авторите
и към тях се прилагат документите, удостоверяващи тяхната правоспособност, когато
такава се изисква със закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 84. (1) Заявленията за предоставяне на
концесии, подадени в сроковете по § 4, 4а или
4б от преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон за концесиите (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от
2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и
102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52
и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и
102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98
и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 13 и 43
от 2016 г.; отм., бр. 96 от 2017 г.), за които до
влизането в сила на този закон не е прието
решение на Министерския съвет, се разглеждат пpи условията и по реда на ал. 2 – 9, като
се прилагат и условията по § 4, 4а или 4б от
преходните и заключителните разпоредби на
отменения Закон за концесиите.
(2) Кандидатите, подали заявленията по
ал. 1, предоставят на министъра на енергетиката концесионните анализи – екологичен,
финансово-икономически и правен анализ,
съгласно приложение № 1, дек ларациите
по чл. 23, ал. 3 и документите по чл. 23а,
ал. 3, 4 и 5.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на енергетиката
уведомява писмено кандидатите за задъл-
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жението по ал. 2. Срокът за предоставяне
на концесионните анализи, декларациите и
документите по ал. 2 е три месеца от получаване на уведомлението.
(4) Концесионните анализи, декларациите и документите по ал. 2 се проверяват в
14-дневен срок от предоставянето им. При
наличие на нередовности и/или непълноти,
включително когато концесионните анализи
не отговарят на изискванията по приложение № 1, до кандидата се изпраща писмено
уведомление с посочване на констатираните
нередовности и/или непълноти, указания и
срок за отстраняването им, който не може
да бъде по-кратък от 30 дни и по-дълъг от
60 дни от получаване на уведомлението.
(5) Когато в срока по ал. 3, изречение второ
не бъдат представени изискуемите концесионни анализи, декларации и документи по
ал. 2, съответно в срока по ал. 4, изречение
второ не са отстранени нередовностите и/
или непълнотите, правото за получаване на
концесия без търг или конкурс се погасява
от датата на изтичане на срока по ал. 3, изречение второ, съответно на срока по ал. 4,
изречение второ.
(6) Министърът на енергетиката извършва съгласуването по чл. 26 след приемане
на концесионните анализи, декларациите и
документите по ал. 2.
(7) Министърът на енергетиката преценява
целесъобразността и законосъобразността от
предоставяне на концесия за добив съобразно условията по чл. 56, ал. 1, когато всички
получени становища по чл. 26, ал. 1 са положителни.
(8) В срок до 6 месеца от получаване на
становищата по ал. 7 министърът на енергетиката внася в Министерския съвет мотивирано
предложение за предоставяне на концесия,
проект на решение на Министерския съвет
и проект на договор за концесия.
(9) Министерският съвет приема решение
за предоставяне на концесия за добив по
право. Решението съдържа реквизитите по
чл. 54а, ал. 3.
(10) За добива на подземни богатства
до сключването на концесионния договор,
съответно до погасяването на правото за получаване на концесия без търг или конкурс,
кандидатите по ал. 2 заплащат концесионно
плащане, определено по реда на чл. 61, заедно с дължимите лихви и ДДС за съответния
период.
§ 85. (1) Концесионерите по сключените
договори за концесия за добив на подземни
богатства по отменената ал. 2 на чл. 3 от
Закона за подземните богатства, които не са
приведени в съответствие с действащото законодателство, предоставят на министъра на
енергетиката декларациите по чл. 23, ал. 3 и
документите по чл. 54, ал. 2, т. 2 и 3, в слу-
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чай че не са ги предоставили до влизането
в сила на този закон. Сключените договори
се привеждат в съответствие с действащото
законодателство.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на енергетиката
уведомява писмено концесионерите за задължението за предоставяне на декларациите и
документите по ал. 1. Срокът за предоставянето им е три месеца от получаване на
уведомлението.
(3) Когато в срока по ал. 2 не бъдат представени изискуемите документи или концесионен договор по ал. 1 не бъде приведен в
съответствие с действащото законодателство,
същият се прекратява с решение на Министерския съвет поради противоречие със закона.
§ 86. (1) Концесионерите по предоставени
концесии за добив на подземни богатства, по
които концесионните договори не предвиждат
задължение за изготвяне и предоставяне на
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, изготвят
и предоставят проекта на министъра на енергетиката за съгласуване в срок до една година
от влизането в сила на този закон.
(2) Министърът на енергетиката има право да спре действието на договора по реда
на чл. 68 от Закона за подземните богатства
при неизпълнение на задължението в срока
по ал. 1.
§ 87. (1) Сключените до влизането в сила
на този закон договори запазват действието
си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
(2) Разпоредбите на този закон относно
изменението, включително на срока, и прекратяването на договорите, както и разпоредбата
на § 86 се прилагат за договорите по ал. 1.
§ 88. Започналите и неприк лючени до
влизането в сила на този закон процедури
по предоставяне на разрешения за търсене и
проучване или за проучване, или концесии за
добив на подземни богатства, се довършват
по досегашния ред.
§ 89. (1) Министерският съвет приема наредбата по чл. 61, ал. 3 в едногодишен срок
от влизането в сила на този закон.
(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до една година
от влизането му в сила.
§ 90. За концесионните договори, влезли
в сила до влизането в сила на този закон, по
които не е започнала добивна дейност, тригодишният срок по чл. 67, ал. 1, т. 7 започва
да тече от влизането в сила на този закон.
§ 91. За концесии за добив на подземни
богатства, чийто срок изтича в 6-месечен
срок преди или до една година от влизането
в сила на този закон, концесионерът може да

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

направи мотивирано предложение по чл. 36,
ал. 2 или 3 в срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон, при условие че към датата на подаване на заявлението са изпълнени
условията по чл. 36, ал. 2 или 3.
§ 92. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.,
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100
от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г.,
бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от
2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г. и бр. 21 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 69:
а) в ал. 1:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за извършване на дейности, свързани
с търсене и проучване или с проучване на
подземни богатства въз основа на разрешение,
издадено по Закона за подземните богатства – за срока на разрешението;“
бб) създава се т. 4:
„4. за извършване на дейности, свързани
с допроучване на подземни богатства въз
основа на предоставена концесия за добив по
Закона за подземните богатства – за периода,
в който ще бъдат извършени дейностите по
допроучване в съответствие със съгласуван
по реда на Закона за подземните богатства
работен проект.“;
б) в ал. 2, т. 2 след думите „ал. 1, т. 1“ се
добавя „и 4“.
2. В чл. 70:
а) в ал. 1, т. 2 думите „за извършване на
дейности, свързани с търсене и проучване на
подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства“ се заменят с „в случаите
по чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4“;
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите „свързани с
търсене и проучване на подземни богатства“
се заменят със „свързани с търсене и проучване или с проучване, или с допроучване на
подземни богатства“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. разрешение за търсене и проучване или
за проучване, издадено по реда на Закона за
подземните богатства, или договор за предоставяне на концесия за добив заедно със
съгласувания по реда на Закона за подземните
богатства работен проект;“
в) в ал. 3, изречение второ думите „дейности, свързани с търсене и проучване на
подземни богатства“ се заменят с „дейности,
свързани с търсене и проучване или с проу чване, и ли с доп роу чване на подземни
богатства“.
3. В чл. 71, ал. 1 след думите „ал. 1, т. 1“
се добавя „и 4“.
4. В чл. 72, ал. 3 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1, 3 и 4“.
5. В чл. 79:
а) в ал. 1, изречение второ накрая се добавя „като за поземлените имоти в горски
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територии, чието предназначение е променено
за концесии за добив на подземни богатства,
заявлението се подава в срок до три години
от влизането в сила на акта за промяна на
предназначението“;
б) алинея 10 се отменя.
6. В чл. 160, ал. 2 и 3 цифрата „7“ се заменя с „5“.
§ 93. Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено
за концесии за добив на подземни богатства
след 9 април 2011 г. до влизането в сила на
този закон и за които дължимата цена по
чл. 78, ал. 1 от Закона за горите е заплатена
в определения срок, се продават на лицето, по
чието искане е станала промяната на предназначението при условията и по реда на чл. 79
от Закона за горите. Срокът за подаване на
заявленията за закупуване е три години от
влизането в сила на този закон.
§ 94. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96
от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88
от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.,
бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17
и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и
103 от 2017 г., бр. 17 и 77 от 2018 г. и бр. 20 и
62 от 2019 г.) в чл. 10 се създава ал. 7:
„(7) За изпълнение на дейностите по ал. 1,
т. 2 на НК „ЖИ“ се предоставя концесия по
право за добив на строителни материали при
условията и по реда на Закона за подземните
богатства.“
§ 95. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.;
Решения № 7 и 8 на Конституционния съд
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16
от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от
2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19,
44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8
и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 42, 55 и 77
от 2018 г. и бр. 61 от 2019 г.) в чл. 25, ал. 3
т. 4 се изменя така:
„4. изпълнение на дейности по предоставени
концесии по Закона за подземните богатства и
за инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;“.
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§ 96. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за опазване на земеделските земи
(ДВ, бр. 100 от 2015 г.) в § 14, ал. 1 след думите „техническата инфраструктура“ се добавя
„за изпълнение на дейности по предоставени
права по Закона за подземните богатства“.
§ 97. В Закона за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от
2012 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г.
и бр. 7 и 27 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 4 думите „на всеки три години“ се заменят с „на всеки 4 години“.
2. В чл. 39, ал. 2, т. 1 думите „копие от
документа за регистрация или“ се заменят с
„декларация за“.
3. В чл. 66:
а) в ал. 1, т. 1 думата „не“ се заличава;
б) в ал. 2 след думите „затваряне на мястото за съхранение“ се добавя „в случаите по
ал. 1, т. 1 или 2“;
в) в ал. 3 думата „Операторът“ се заменя
със „След затваряне на мястото за съхранение
в случаите по ал. 1, т. 1 или 2 операторът“, а
думите „Закона за опазване на околната среда“
се заменят със „Закона за ограничаване на
изменението на климата“;
г) в ал. 7 в текста преди т. 1 след думите
„затварянето на място за съхранение“ се добавя „в случаите по ал. 1, т. 3“.
4. В чл. 71 след думите „затваряне на място за съхранение“ се добавя „в случаите по
чл. 66, ал. 1, т. 3“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г. и на 2 септември 2020 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от
2018 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 5 април 2019 г.
(ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от
15 май 2019 г. (ДВ, бр. 40 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 3 декември 2019 г. (ДВ, бр. 96 от
2019 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 15 януари 2020 г.
(ДВ, бр. 5 от 2020 г.) и Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от
24 юли 2020 г. (ДВ, бр. 67 от 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, а л. 1 от Констит у ци ята на
Република България и чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс

6694

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от
10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.), Решения на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78
от 2018 г.), Решение на Народното събрание
за персона лни промени в Министерск и я
съвет на Република България от 21 ноември

РЕШИ:
1. Освобождава Данаил Димитров Кирилов
като министър на правосъдието.
2. Избира Десислава Христова АхладоваАтанасова за министър на правосъдието.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 3 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
6725

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Стефка Савова Стоева като председател на Централната
избирателна комисия.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 септември 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
6726
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза, приета с Постановление № 120
на Министерския съвет от 2017 г. (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и
64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение
№ 1632 на Върховния административен съд
от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3
„Методика за прилагане на отправните точки
за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в
проценти“ се създава нова т. III:
„III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от
общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е
посочен отделен процент, оценката на трайно
намалената работоспособност/вид и степен
на увреждане се определя, като се взема найвисокият процент по съответната отправна
точка на най-тежкото увреждане. Останалите
проценти за съпътстващите увреждания не се
вземат предвид при оценката, но се изписват
в мотивната част на експертното решение.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 41 580 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
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(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 36 585 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 4995 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 4995 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
(2) Със сумата 9450 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. 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 чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; изм.,
бр. 77 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните 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
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици
по раздел ІІ на Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.
Община

Област

Средства за стипендии на ученици от общински
училища (в лв.)
3 915

Петрич

Благоевград

Бургас

Бургас

1 890

Варна

Варна

2 160

Враца

Враца

945

Добрич

Добрич

945

Кърджали

Кърджали

1 620

Кюстендил

Кюстендил

1 890

Ловеч

Ловеч

1 350

Троян

Ловеч

945

Септември

Пазарджик

Червен бряг

Плевен

Карлово

Пловдив

Пловдив

Пловдив

1 350

Силистра

Силистра

2 970

Столична

София-град

9 855

Самоков

София
област
Стара Загора

1 620

Стара Загора Стара Загора

1 215

Казанлък
ОБЩО:

945
1 215
945

810

36 585
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 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.
за подготовката и произвеждането на нови избори за кметове на кметства на 27 септември
2020 г. в общините Айтос, Дулово и „Тунджа“
в размер 103 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2 (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
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(2) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за
възнагражденията и осигурителните вноски
върху тях на членовете на общинските и на
секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез
трансфер от бюджета на Министерския съвет
за 2020 г., съответно бюджетите на областните
администрации Бургас, Силистра и Ямбол, в
рамките на одобрените разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. (1) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени
по бюджета на Министерския съвет 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.
Чл. 4. (1) Главният секретар на Министерския съвет в срок до 23 октомври 2020 г. да
представи на министъра на финансите отчет
на разходите по чл. 1, ал. 1.
(2) С размера на неусвоените средства
главният секретар на Министерския съвет да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс.
§ 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
6713

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2020 г., както следва:
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ДЪРЖАВЕН

1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за
интегриране в европейското изследователско
пространство и глобалната информационна
мрежа“ с 878 900 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи за персонал 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“ с 878 900 лв.
Чл. 2. Със сумата 878 900 лв. да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 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 № 245
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на
имотния регистър, за достъпа до данните в
тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и
ползване на информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър, за достъпа
до данните в тях и достъпа до данните в други
специализирани информационни системи.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за условията и реда за създаване, поддържане
и ползване на информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър, за достъпа
до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи
на кадастъра и на имотния регистър;
2. достъпът до данните в системите по
т. 1 и специализираните карти, регистри и
информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2
от Закона за кадастъра и имотния регистър
(ЗКИР).
Чл. 2. (1) Информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър се изграждат
като две свързани информационни системи,
чрез които се регистрират, съхраняват и обработват данните, съдържащи се в кадастъра
и в имотния регистър, и се предоставя достъп
до кадастъра, както и до структурирани данни
за вписванията на актове по чл. 112 – 115 от
Закона за собствеността, както и на други
актове, с които се учредяват, прехвърлят или
прекратяват права върху недвижими имоти в
случаите, предвидени в закон.
(2) Двете информационни системи се изграждат, поддържат и ползват по начин, който
да осигури сигурност на правото на собственост и другите вещни права на физическите и
юридическите лица върху недвижими имоти,
както и надеждност, публичност и достъпност
на данните за тях, съобразно изискванията
на закона.
(3) Информационните системи осигуряват
многофункционално използване на кадастъра
и имотния регистър за:
1. вписвания, отбелязвания и заличавания
на актове и данни;
2. въвеждане и поддържане на пространствени данни;
3. издаване на предвидени в закона документи с доказателствено значение;
4. предоставяне на справки и услуги, включително на вътрешни административни услуги;
5. предоставяне и извличане на статистически и аналитични данни;
6. обмен на данни с други информационни
системи.
Чл. 3. (1) Агенцията по вписванията (АВ)
е първичен администратор на данните за
правата на лицата върху недвижимите имоти
и за актовете, които ги пораждат, изменят,
подновяват, погасяват или прекратяват.
(2) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (АГКК) е първичен администратор на
данните в кадастъра с изключение на данните
за собствеността в кадастралния регистър на
недвижимите имоти.
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ДЪРЖАВЕН

(3) Двет е информа ц ионни сис т ем и се
вписват в регистъра по чл. 50 от Закона за
електронното управление като регистри на
първични администратори на данни.
Г л а в а

в т о р а

СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ НА К АДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 4. (1) Информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър се изграждат,
поддържат и ползват като свързани системи.
(2) Свързването на информационните системи се извършва въз основа на автоматизиране,
обединяване и съвместяване на максимално
голям възможен брой дейности по кадастъра
и имотния регистър и избягване на дублирането на общите данни в двете системи, при
спазване сферите на компетентност на двете
агенции, определени от закона.
(3) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се създават като
съвременни високотехнологични информационни системи със стратегическо национално
значение с възможности за перспективно надграждане и свързване с други информационни
системи, съдържащи данни за територията,
населението, сградния фонд, правата на лицата върху недвижими имоти и ресурсите на
страната.
(4) За осиг у ряване на непрек ъснатост
на функционирането на информационните
системи и възстановяване на дейността им
в случай на бедствия и аварии, както и при
други рискове от загуба на данни АВ и АГКК
създават резервен център на информационната система на вписванията, съответно на
информационната система на кадастъра.
Чл. 5. При създаването на информационните системи се вземат предвид:
1. историята на организационното и функционално развитие на кадастъра и системата
на вписванията;
2. характеристиките, целите, предназначението, предимствата и недостатъците на
функционирането на кадастъра и на системата
на вписванията, мястото и ролята на компетентните органи и администрации;
3. мястото и ролята на информационните
системи на кадастъра и на имотния регистър
в Актуализираната стратегия за развитие на
електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и изискванията за оперативна
съвместимост с другите системни компоненти
на електронното управление;
4. характеристиките на състоянието на
българската система за кадастър и имотен
регистър, включително: участниците в процеса
по създаване и поддържане на кадастъра и
на имотния регистър, пазарът на недвижими
имоти, потребителите на информация;
5. услугите, таксите и сроковете в системата
на кадастъра и на имотния регистър;
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6. ключови и проблемни въпроси, свързани
със състоянието, усъвършенстването и предвиждани промени в системата на кадастъра
и на имотния регистър.
Чл. 6. Информационните системи осигуряват функционално покритие и информационно обслужване на територията на цялата
страна при гарантирано ниво на услугите и
заявената в изискванията към създаването
им степен на надеждност и безотказност на
функциониране и предоставяне на услуги и
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление и на Наредбата за
минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
Чл. 7. (1) Успоредно със създаването на
информационните системи АГКК и АВ създават организация за осигуряване на ресурси
за експлоатационното им поддържане в оперативно състояние, в т.ч. в резервния център
по чл. 4, ал. 4.
(2) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и Агенцията по вписванията създават организация за осигуряване на условия за
експлоатация на информационните системи,
в т.ч. в резервния център по чл. 4, ал. 4.
Чл. 8. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията
създават и поддържат интернет портали за
отдалечен достъп до информационните системи за предоставяне на услуги.
Чл. 9. Информационните системи осигуряват възможност за първоначално получаване
и въвеждане на данни съгласно ЗКИР.
Г л а в а

т р е т а

ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ НА К АДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Раздел I
Поддържане на данните
Чл. 10. В информационните системи се
поддържат валидни, качествени и актуални
данни, необходими за предоставяне на услугите от информационните системи.
Чл. 11. Отговорност за поддържането на
валидността, качеството и актуалността на
данните в съответната система носят:
1. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър – за всички основни кадастрални
данни съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗКИР;
2. Агенцията по вписванията – за всички
данни по части „Б“ – „Д“ на имотната партида
по чл. 61 – 64 от ЗКИР;
3. съответните ведомства, общини, експлоатационни дружества и други юридически
лица – източник на специализирани данни по
чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗКИР.
Чл. 12. Въвеждането и промяната на данни
в информационните системи се извършва при
следните обстоятелства:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

1. въвеждане на данни при първоначално
създаване на базата данни на кадастъра и на
имотния регистър, включително чрез миграция на наследени данни;
2. въвеждане на данни при текущо актуализиране на съдържанието на базата данни
на кадастъра и на имотния регистър;
3. обработващи дейности върху въведените
данни след въвеждането им за установяване
и усъвършенстване на техните валидност и
качество.
Раздел II
Поддържане на системите и техните компоненти (техническо поддържане)
Чл. 13. (1) Техническото поддържане на
информационните системи обхваща:
1. поддържане по време на създаването
на системите;
2. гаранционно поддържане;
3. следгаранционно поддържане.
(2) В случаите, когато поддържането на
системите се възлага на външен изпълнител,
в техническите спецификации и в договорите
за поддържане се посочват отделно и конкретно всички компоненти на информационните
системи, на тяхната среда и инфраструктура,
които са обект на възлагане, със специалните
изисквания и условия за поддържането им.
(3) В случаите на възлагане на външен
изпълнител на поддържането в периода на
създаването до въвеждането в експлоатация
и гаранционното поддържане след въвеждане
в експлоатация поддържането се извършва
от изпълнителите, участвали в създаването
на информационните системи, за срокове и
при условия, определени в договора за създаването им.
(4) Следгаранционното поддържане на
информационните системи се извършва от
АГКК и АВ пряко или чрез възлагане на
съответните дейности на външен изпълнител.
С договорите за възлагане се установяват гарантирани нива на услугите. По аналогичен
ред се осигурява и дейността на интернет
порталите за отдалечен достъп и изпълнение
на услуги.
(5) В случаите, когато изграждането на
системите не е възложено на външен изпълнител, поддържането им се извършва от АГКК
и АВ пряко или чрез възлагане на външен
изпълнител.
Чл. 14. (1) Поддържането на информационните системи обхваща най-малко:
1. поддържане на експлоатационните характеристики, включително производителност
и реакция при върхови натоварвания, функционален обхват, териториално покритие,
безотказност на системите и на включените
в тях компоненти;
2. поддържане на сигурността на системите
и данните, включително на комуникациите в
обхвата на информационните системи, съгласно изискванията на нормативната уредба;
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3. предоставяне на сервизни услуги, резервни части и консумативи, свързани с експлоатацията и поддържането на хардуерните
и комуникационните устройства, които са
част от системите;
4. управление на работния цикъл на системите, тяхното надграждане и усъвършенстване;
5. осигуряване на помощ и съдействие за
потребителите на системите – участниците в
работните процеси, свързани със системите
и крайните потребители, ползващи информация от тях.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 – 4 се отнасят и за резервния център по чл. 4, ал. 4.
Чл. 15. (1) В периода на експлоатацията
им информационните системи се поддържат
в работоспособно състояние с характеристики
не по-ниски от предвидените при създаването
им, включително производителност и капацитет за действие при върхови натоварвания.
(2) Експлоатационното поддържане на
информационните системи включва тяхното
актуализиране в съответствие с променящите
се нормативни, технологични и произлизащи
от практиката изисквания.
(3) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и Агенцията по вписванията осигуряват условия за провеждането на обучения,
разработване и предаване на системна документация, включваща специални раздели по
поддържането на системите, от изпълнителите на системите на служителите на двете
агенции с цел поемане на следгаранционното
обслужване.
Чл. 16. (1) Поддържането на приложния
соф т уер за информац ионни те системи и
на свързаните с него софтуерни средства
включва:
1. отстраняване на проблеми и грешки;
2. адаптиране на софтуера съобразно с
промени в нормативната база, практическите
изисквания и технологичното развитие;
3. анализ на функционирането на информационните системи с оглед на подобряване на
характеристиките им и набелязване на изисквания за разработване на следващи версии
и издания на системите или нови системи.
(2) Поддържането на информационните
системи се регистрира в нарочни за целта
софтуерни продукти, чрез които се регистрира,
отчита и наблюдава историята на дейностите
по поддръжка. Нарочните софтуерни продукти
съдържат минимум данни, свързани с управлението на поддържането, данни от заявките
за поддържане, отговорите на заявките и
състоянието на изпълнението им.
(3) Документацията на приложния софтуер
се поддържа в актуално състояние в съответствие с корекциите на грешки, отстраняването
на проблеми и подобренията в информационните системи. Всяко коригирано издание
на софтуера се придружава от коригираща
документация.
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(4) Преди възлагане на надграждането на
която и да е от двете системи, засягащо обмена
на данни между тях, техническите спецификации се съгласуват между двете агенции.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОЛЗВА НЕ Н А ИНФОРМ А ЦИОННИТЕ
СИСТЕМИ НА К АДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
Раздел I
Условия за ползване на информационните
системи
Чл. 17. Ползването на информационните
системи се осъществява по начин, който
осигу рява публичност на кадастъра и на
имотния регистър. Ограничения в достъпа до
информационните системи се допускат само
на основание, установено в закон.
Чл. 18. Предоставянето на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и
от имотния регистър се извършва във вид на
справки и услуги от АГКК и АВ, включително
чрез отдалечен достъп до информационните
системи.
Ч л. 19. Информац ионни т е сист ем и се
ползват при:
1. осъществяване на двустранна връзка и
обмен на данни между кадастъра и имотния
регистър;
2. създаване и поддържане в актуално
състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. създаване на имотния регистър;
4. предоставяне на данни от кадастъра и
имотния регистър;
5. вписвания в имотния регистър и въвеждане на данни от вписани актове (вписвания,
отбелязвания и заличавания);
6. оспорване на вписвания, поправки и
заличавания на извършени вписвания;
7. издаване на справки, преписи от актове
и удостоверения за вписвания, отбелязвания
и заличавания в службите по вписванията;
8. издаване на справки, преписи и извлечения от имотните партиди;
9. осъществяване на връзка с информационните системи на Единния класификатор
на административно-териториалните и териториалните единици (ЕК АТТЕ), Единния
държавен регистър на стопанските субекти в
Република България (БУЛСТАТ), Регистъра
на населението – Национална база данни
„Население“, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, регистрите на държавните и общинските
имоти и други информационни системи и
регистри, когато това е предвидено със закон;
10. осъществяване на достъп до данните
в специализираните системи по чл. 32, ал. 1,
т. 2 от ЗКИР.
Чл. 20. (1) Достъпът до информационните
системи се осъществява пряко или чрез автоматизирани услуги.
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(2) Прекият достъп до информационните
системи се осъществява съгласно чл. 5, ал. 2
от Закона за електронното управление. Достъпът до конкретни ресурси, обекти и данни
в информационните системи, както и разрешаването и забраняването на определени
действия с тях се урежда чрез дефиниране на
структура от роли и права/забрани в рамките
на политиките за сигурност за информационните системи и данните в тях.
(3) Автоматизирани услуги от информационните системи се предоставят по договор
със заинтересованите лица или по заявление
за еднократна услуга, освен ако в нормативен
акт е предвидено друго. Те могат да включват
стандартизирано предоставяне или обмен
на данни с други информационни системи.
(4) Автоматизираният достъп до информационните системи се регистрира в дневници
(журнали) във формата, в която е осъществен,
съхранява се отделно от данните и се пази
историята му. Управлението на достъпа до ресурсите и данните на информационните системи включва наблюдение на дневните регистри
на достъп, идентифициране на нарушения и
проблеми и на техните източници и прилагане
на мерки за предотвратяване на повторното
възникване на проблеми и нарушения.
(5) Достъпът с посредничество на служители на АГКК и АВ се осъществява в службите по геодезия, картография и кадастър
и в изнесените работни места към тях, и в
службите по вписванията.
(6) Достъпът чрез посредниците при елект ронни изявлени я по чл. 6 от Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги се осъществява от техни
упълномощени служители, които се регистрират в информационните системи.
(7) Редът и начинът за осигуряване на
пряк достъп до информационните системи
или ползване на автоматизираните услуги се
публикува на интернет порталите по чл. 8.
Раздел II
Въвеждане и актуализиране на данни в информационните системи
Чл. 21. (1) Въвеждането и актуализирането
на данни в двете информационни системи се
извършва синхронизирано, по начин, уреден
в наредбата по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР.
(2) Данните се приемат и въвеждат ръчно,
освен в случаите, предвидени в наредбата по
чл. 6, ал. 3 от ЗКИР, или когато са предварително въведени в информационните системи
по чл. 38, ал. 1 или в друга информационна
система по установен от закона ред.
(3) Агенцията по вписванията и Агенцията
по геодезия, картография и кадастър създават
и поддържат постоянни системи за контрол
и управление на качеството, актуалността и
валидността на въведените данни.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

Чл. 22. В информационната система на
кадастъра се вписват и поддържат в актуално
състояние и данните по Регистъра на лицата,
правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
Раздел III
Достъп до данните в информационните
системи
Чл. 23. Ползвателите на данните и документите от информационните системи са
следните групи:
1. служители на АГКК и АВ;
2. институционални потребители;
3. к ра йни по т реби т ел и – физи ческ и и
юридически лица.
Чл. 24. (1) Достъпът до данните в информационните системи за институционални
потребители се осъществява отдалечено по
електронен път чрез потребителски или програмен интерфейс и сигурен механизъм за
идентификация.
(2) Администраторът на съответната информационна система или база данни предоставя
достъпа по ал. 1 на лицата по чл. 23, т. 2.
Чл. 25. (1) Служителите на АГКК и АВ
и д ру ги у част ници в работ ни те п роцеси
осъществяват възложените им дейности с
информационните системи на кадастъра и
на имотния регистър посредством защитен
сл у жебен по т реби т елск и и л и п рог ра мен
интерфейс и сигурен механизъм за идентификация.
(2) За крайните потребители на услуги
и данни от информационните системи се
предоставя възможност за достъп до информационните системи по електронен път чрез
потребителски интерфейс.
Раздел IV
Предоставяне на справки и услуги от информационните системи
Чл. 26. (1) Предоставяните от двете системи
услуги се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(2) Услугите включват и сведения за актуалността на използваните данни.
(3) За осигуряване на качеството на предоставяните услуги АГКК и АВ прилагат
система за управление на качеството, сертифицирана по международните стандарти за
качество, приложими за компютризираните
информационни системи.
Чл. 27. (1) Информационните системи
включват средства и процедури за изчисляване
на таксите за предоставяните услуги.
(2) Таксите за предоставяните чрез информационните системи услуги се определят със
съответните тарифи.
Чл. 28. Дейностите по предоставяне на
услуги чрез информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър може да се
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извършват от трети лица само когато това е
предвидено в нормативен акт.
Чл. 29. Личните данни в информационните
системи се обработват при условията и по
реда на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и на Закона за
защита на личните данни.
Чл. 30. Услугите, предоставяни от АГКК
чрез информационната система на кадастъра,
се предоставят при условията и по реда на
наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.
Чл. 31. Извън нотариалните производства
по чл. 569 от Гражданския процесуален кодекс
данните от вписванията, отбелязванията и
заличаванията, въведени в информационната
система на АВ, могат да бъдат използвани за
предоставяне на следните административни
услуги, изпълнявани по електронен път:
1. автоматизирано известяване на лица на
посочен електронен адрес или чрез оператор
на мобилни услуги;
2. известяване и проверка на статус на
внесени молби за вписвания, отбелязвания и
заличавания, както и на заявления за издаване
на удостоверения и преписи;
3. изчисляване на дължими държавни такси;
4. вътрешни административни услуги за
предоставяне на автоматизиран достъп до
базата данни на имотния регистър за служебни цели;
5. справки по лице, имот, партида и акт
(документ), както и предоставяне на незаверени преписи от актове, изпълнявани чрез
регистриран отдалечен достъп.
Чл. 32. (1) Автоматизираното известяване
по чл. 31, т. 1 се изпълнява чрез генериране и
изпращане на системни съобщения в HTML
или SMS формати, съответно предавани чрез
обявен от лицето адрес на електронна поща
или телефонен номер въз основа на абонамент,
по ред, определен от АВ.
(2) Известяването по ал. 1 се извършва
след вписвания, отбелязвания и заличавания
в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния
съд, издаването на заверен препис и отказ
за издаване на заверен препис и корекция
на запис в информационната система по ред,
определен от АВ.
Чл. 33. (1) Известяването на вносителя
и проверката на статуса на внесени молби
за вписвания, отбелязвания и заличавания,
както и на заявления за издаване на удостоверения и преписи се изпълняват като текущо
онлайн активно уведомяване или пасивно
проследяване на:
1. статуса на внесена молба за вписване,
отбелязване или заличаване, който може да
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бъде „регистриран“, „в процес на обработване“,
„приключен акт“, „отказ“, и движения по него;
2. статуса на заявление за издаване на
преписи, който може да бъде „регистриран“,
„с постановен отказ“, „няма намерени данни“
и „издаден“;
3. статуса на заявление за издаване на
удостоверения, който може да бъде „регистрирано“, „в процес на издаване“, „анулирано“,
„без движение“, „отказано“ и „издадено“.
(2) Статусите се определят чрез информационната система според фазата на изпълнение, съдържанието на резолюцията или
определението и длъжността на лицето, което
изпълнява действия по внесените молби.
Чл. 34. (1) Изчисляването на дължими
държавни такси е информационна услуга,
която се предоставя автоматизирано на всяко
лице чрез функционалност на сайта за имотна
регистрация на АВ – „Онлайн калкулатор“, и
има за цел да ориентира ползвателя относно
евентуалния размер на дължимите държавни
такси при вписване, отбелязване, заличаване
или издаване на справка, препис или удостоверение.
(2) Изчисляването се извършва на базата
на въведен от ползвателя материален интерес
въз основа на Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 94 от 2005 г.), или
чрез директно посочване на размера на дължимата такса, когато тя е проста.
(3) Когато материалният интерес не може
да бъде определен, не се определя стойност.
Чл. 35. Чрез предоставения автоматизиран
достъп по чл. 31, т. 4 до базата данни на информационната система за имотна регистрация
за служебни цели АВ изпълнява следните
вътрешни административни услуги:
1. у ведом яване на общините – за прех върлени те, у ч редени те, изменени те и ли
прекратените вещни права върху недвижими
имоти, в случаите по чл. 51, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси;
2. уведомяване на общинските служби по
земеделие за промените в собствеността и
предназначението на земеделските земи при
условията на чл. 7, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
3. уведомяване на регионалните дирекции
по горите за извършване на делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни
права и други разпоредителни сделки с гори
и земи в горски територии и предоставяне
на сканирани копия от вписаните актове при
сделки със земи от горския фонд в случаите,
предвидени в Закона за горите;
4. уведомяване на Националния институт
за недвижимо културно наследство за прехвърлителни сделки с имоти – недвижима
културна ценност, при условията на чл. 68,
ал. 4 от Закона за културното наследство,
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включително за продажби на наследство и
вписване на преписи от обявени завещания;
5. осигуряване на отдалечен достъп на
органите по социалното подпомагане при
условията на чл. 6, ал. 2 от Закона за социално подпомагане за генериране на справки по
лице за цялата страна за притежаваните от
кандидатите за социално подпомагане имоти;
6. периодично уведомяване на Националната агенция за приходите за прехвърлените,
учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижими имоти, както
и за учредените, изменените и заличените
ипотеки;
7. други услуги на държавни и местни органи и администрации в случаите, предвидени
в нормативен акт.
Чл. 36. (1) Агенцията по вписванията предоставя чрез регистриран отдалечен достъп
справки по лице, имот, партида и справка
за съдържанието на акт (документ) и реквизитите, с които е вписан, изпълнявани чрез
информационната є система.
(2) Справките по ал. 1 нямат удостоверителен характер и са приравнени на устни
справки с помощно значение.
Чл. 37. (1) Всички услуги от двете системи
по този раздел се изпълняват с възможно найвисока степен на електронизация.
(2) Обхватът и съдържанието на услугите
по чл. 30 се определят в съответствие с наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.
(3) Обхватът и съдържанието на услугите
по чл. 31 се определят с технически спецификации, одобрени от изпълнителния директор
на АВ.
(4) Достъп до услугите по ал. 1 може да
се осъществява и чрез Единния портал за
заявяване на електронни услуги.
(5) За услугите по ал. 1 се събират държавни такси, когато това е предвидено в
съответната тарифа.
Г л а в а

п е т а

ДОС Т ЪП ДО Д А ННИТЕ В ИНФОРМ АЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ПО Чл. 7, АЛ. 2
ОТ ЗКИР И ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
СИСТЕМИ ПО Чл. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗКИР
Чл. 38. (1) Информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър се изграждат
по начин, който позволява оперативна съвместимост и автоматизиран обмен на данни
по електронен път със:
1. Единния класификатор на администрат и вно -т ери т ориа л н и т е и т ери т ориа л ни т е
единици (ЕК АТТЕ);
2. Единния държавен регистър на стопанск ите субек ти в Реп ублика Българи я
(БУЛСТАТ);
3. Регистъра на населението – Национална
база данни „Население“;
4. търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;
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5. регистрите на държавните и общинските
имоти;
6. специализираните системи по чл. 32,
ал. 1, т. 2 от ЗКИР;
7. други информационни системи и регистри, когато това е предвидено със закон.
(2) Достъпът до данните по ал. 1 се осъществява служебно или въз основа на договор
в зависимост от предвиденото в съответния
закон. Той се извършва автоматично, по
еднократни заявки или чрез абонаментно
обслужване.
(3) Предоставянето и получаването на данни към и от системите по ал. 1 се изпълнява
безвъзмездно по реда за предоставяне на вътрешни административни услуги, доколкото
в закон не е предвидено друго.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Актуалност на данните“ е съответствието им с юридическите факти към определен
момент като следствие на методите и честотата
на обновяването им.
2. „Валидност на данните“ е съответствието
на данните с изискванията и критериите за
тяхното създаване и произход.
3. „Качество на данните“ е съвкупност от
характеристики, като изчерпателност, достоверност и точност.
4. „Инстит у циона лни пот ребители“ са
държавните и местните органи и техните
администрации, органите на съдебната власт,
съдиите по вписванията, нотариусите, съдебните и публичните изпълнители.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се прилага и за всички последващи реализации, версии и модификации
на информационните системи на кадастъра
и на имотния регистър.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 7, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителните директори на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър и на
Агенцията по вписванията.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 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
за персонал в размер 518 661 лв. по бюджета
на Министерския съвет за 2020 г. за Дър-

ВЕСТНИК
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жавната агенция за бежанците във връзка с
предотвратяване на разпространението и/или
ограничаване на последиците от COVID-19.
(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 Министерския съвет за 2020 г., бюджетна програма
„Убежище и бежанци“.
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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението са 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 главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 1 847 000 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
за увеличаване възнагражденията на служителите на Националната здравноосигурителна каса, които са натоварени с дейности по
овладяване на пандемията и последствията
от COVID-19.
Чл. 2. Средствата по чл. 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 произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 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 № 248
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за
подобряване на ликвидността на земеделски
стопани – животновъди, отглеждащи едри
и дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили кредитите си и
намиращи се в невъзможност да ги погасят
заради възникналата пандемия от COVID-19,
съгласно Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от
COVID-19
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 56 580 000 лв. по бюджета
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.
за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски
стопани – животновъди, отглеждащи едри и
дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили кредитите си и намиращи
се в невъзможност да ги погасят заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно
Временна рамка за мерки за държавна помощ
в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
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 бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2020 г. по „Политика на
Министерството на земеделието, храните и
горите в областта на земеделието и селските
райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните
промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
2 септември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
по бюджета на Националния осигурителен
институт за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер
в размер 5 503 000 лв. по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г. за
увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Националния
осигурителен институт, които са натоварени с
дейности по превенция на разпространението
на COVID-19 и ограничаване на последствията
от пандемията, и за заплащане на свързаните
с това задължителни осигурителни вноски за
сметка на работодател.
Чл. 2. Средствата по чл. 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 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.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 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 № 250
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия в общ размер 34 112 289 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския
съвет в общ размер 867 291 лв., от които:
а) на областния управител – Варна, за
аварийно възстановяване на брегоукрепителна стена в тила на морския плаж „Св. св.
Константин и Елена – юг“ – 608 567 лв.;
б) на областния управител – Пазарджик:
аа) за осигуряване на проводимост на
речните легла в област Пазарджик извън урбанизираните територии съгласно Програма
за планово почистване за 2017 – 2022 г., за
р. Мътница в землището на с. Дорково и
р. Стара река в землището на гр. Ракитово – 18 841 лв.;
бб) за почистване на р. Мътница и р. Стара
река – 239 883 лв.;
2. разходи по бюд жета на М и н ис т ер ството на вътрешните работи в общ размер
292 187 лв., от които:
а) за разплащане на разходи, извършени
от ОДМВР – Силистра, ОДМВР – Велико
Търново, и РДГП – Елхово, при участието
им в овладяването на възникнали бедствени
ситуации на територията на страната в периода
юли – август 2019 г. – 28 769 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи,
извършени от структурите на ГДПБЗН при
у частието им в овлад яването на възникнали бедствени и извънредни ситуации в
периода септември 2019 г. – януари 2020 г. –
87 080 лв.;
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в) з а в ъ з с т а новя ва не на неп р ед ви де ни разходи, извършени от структурите на
ГДПБЗН – МВР, при участието им в овладяване на възникнали бедствия и извънредни ситуации в периода декември 2019 г. – март 2020 г. –
37 485 лв.;
г) за разплащане на разходи за ограничаване разпространението на „Африканска
чума по свинете“, извършени от структурите
на ОДМВР – Разград, ОДМВР – Добрич, и
ОДМВР – Русе – 80 913 лв.;
д) за организиране и провеждане на ХVIII
Нац иона лно у чени ческо съст езание „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации“ – 2020 г., в гр. Велико Търново –
20 460 лв.;
е) за организиране и провеждане на ХХI Републиканско състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ – 2020 г.,
в к.к. Албена, област Добрич – 31 480 лв.;
ж) за организиране и провеждане на Международния конкурс за детска рисунка „С
очите си видях бедата“ – Национален дворец
на децата, гр. София – 6000 лв.;
3. разходи по бюджета на Министерството
на културата в общ размер 470 308 лв., от които:
а) за спешен ремонт на сградата на Държавен музикален и балетен център – София, ул. Панайот Волов № 3, гр. София –
345 650 лв.;
б) за възстановяване на покривна конструкция на Професионална гимназия по
каменообработване, с. Кунино – 109 351 лв.;
в) за неотложни ремонтно-възстановителни
работи на покрива на сградата на Държавен
куклен театър, гр. Габрово – 15 307 лв.;
4. разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси на територията на страната,
участие в пожарогасене от въздуха на горски
пожари, полети за оглеждане на бреговата
ивица за съмнителни обекти от нос „Емине“
до границата с Румъния и други в общ размер
213 907 лв., от които:
а) за М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната –
208 780 лв., в т.ч. 21 968 лв. за „Персонал“ и
186 812 лв. за „Издръжка“;
б ) т р а н с ф е р з а Н ВУ „ В. Ле в с к и “ –
5127 лв., в т.ч. 1289 лв. за „Персонал“ и 3838 лв.
за „Издръжка“;
5. разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката за възстановяване
на покрива на учебния корпус на Професионална гимназия по подемна, строителна и
транспортна техника (ПГПСТТ) „Никола
Йонков Вапцаров“, гр. Ямбол – 51 132 лв.;
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6. разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в общ размер 3 537 285 лв.,
от които:
а) за изграждане на укрепителни съоръжения, от км 5+650 до км 6+140, по левия
откос на железния път в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-а жп линия
София – Кулата – 2 321 775 лв.;
б) за разплащане на непредвидени разходи
за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи в междугарието Варвара – Долен, от км 8+820 до км 8+840 и от
км 12+410 до км 112+460 – 32 262 лв.;
в) за изпълнение на аварийно-у крепителни работи за осигуряване безопасността
на вла ково т о д ви жен ие в меж д у гарие т о
Плачковци – Кръстец от км 193+900 до км
194+100 – 60 082 лв.;
г) за разплащане на непредвидени разходи за
обезопасяване на железен път с констатирани
деформации по насипното тяло и нарушени
параметри по ос и ниво в меж дугарието
Разменна – Батановци, от км 52+090 до км
52+214 – 15 513 лв.;
д) за аварийно-укрепителни работи по
възстановяване целост та на подкопаните
водостоци в междугарията Кърджали – Момчилград – Подкова – 32 001 лв.;
е) за изпълнение на аварийно-укрепителни работи за осигуряване безопасността на
влаковото движение в междугарието Варвара – Долен, от км 11+860 до км 11+880, по
линията Септември – Добринище – 8681 лв.;
ж) за неотложни работи по обезопасяване
на откосите на стръмната траншея, от км
159+280 до км 159+380, в междугарието Ботев – Калофер – 9613 лв.;
з) за разплащане на непредвидени разходи
за неотложни възстановителни и укрепителни
мероприятия за осигуряване стабилността на
скалните откоси, от км 8+7115 до км 8+750 и
от км 17+300 до км 17+350, в междугарието
Варвара – Долен – 31 181 лв.;
и) за разплащане на разходи за дейности
по ограничаване на разлив на нефтопродукти
от корпуса на потънал кораб „Мопанг“ –
939 051 лв.;
к) за разплащане на непредвидени разходи за възстановяване на обекти в междугарията Своге – Реброво, Бов – Лакатник и
Мездра – Мездра юг – Руска бяла – 4729 лв.;
л) за неотложни аварийно-възстановителни
работи на железния път от км 75+650 до км
75+900 на път № 1, в междугарието Зверино – Мездра – 59 529 лв.;
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м) за изпълнение на аварийни ремонтновъзстановителни работи по алпийски способ
за обезопасяване на скален откос, от км
106+300 до км 106+450, в междугарието Белица – Разлог – 22 868 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Кочериново за аварийно-възстановителни работи
за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на НР за ПБН – 500 куб. м,
и авариен ремонт на съществуващи резервоари, намиращи се в местността Ридо, гр. Кочериново – 676 476 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Симитли в общ размер 1 128 847 лв., от които:
а) за укрепване бреговете на дере, намиращо се в махала Косячка, кв. Ораново,
гр. Симитли – 766 861 лв.;
б) за почистване на централно градско
дере и реконструкция на левия му бряг по
ул. Васил Левски, гр. Симитли – 361 986 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Айтос
за корекция и изграждане на пасарелки и
водосток на западно дере в с. Карагеоргиево – 652 339 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Бургас за изграждане на защитни съоръжения
за предотвратяване на наводненията в кв.
Сарафово, гр. Бургас – 292 861 лв.;
11. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Вълчи дол за разплащане на непредвидени
разходи по време на „частично бедствено
положение“ на територията на с. Брестак,
с. Генерал Киселово и р-н „Свинекомплекс“,
с. Брестак – 4008 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Дългопол за аварийно-възстановителни работи на
покрива на сградата на ОУ „Васил Левски“,
с. Поляците – 198 814 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Велико
Търново в общ размер 1 239 662 лв., от които:
а) за въ зс та новя ва не на ул. К л и мен т
Охридски /път ІІІ-514/ при Манастирския
комплекс „Великата лавра“ до църквата „Св.
Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново – 673 955 лв.;
б) за възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 /път ІІІ-303/ Керека – граница общини (Дряново – В. Търново) – Шемшево – Велико Търново, в участъка между
новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико
Търново – 218 928 лв.;
в) за разплащане на разходи за спасителни
и неотложни аварийни работи при бедствия
на включените чрез оперативните комуникационно-информационни центрове сили и
средства на Единната спасителна система в
община Велико Търново – 189 346 лв.;
г) за възстановяване сг ра дата на детска градина „Слънце“, гр. Велико Търново,
УПИ-II, кв. 109 – 57 197 лв.;
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д) за възстановяване сградата на детска
градина „Пинокио“, с. Самоводене, УПИ-I,
кв. 37 – 50 311 лв., частично;
е) за разплащане на непредвидени разходи
за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи – почистване на речното
легло и бреговете на р. Янтра в кв. Асенов,
гр. Велико Търново – в участъка от каменния
мост на път III-514 до църквата „Св. Четиридесет мъченици“ – 49 925 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Горна
Оряховица в общ размер 1 007 893 лв., от които:
а) за възстановяване на ул. Иван Цвятков,
ул. Струма, ул. Средна гора и ул. Тодор Чангов,
с. Поликраище – 446 252 лв.;
б) за възстановяване на ул. Волга и ул.
Райна Княгиня, с. Първомайци – 393 412 лв.;
в) за възстановяване на ул. Янтра, ул.
Пирин, ул. Цар Освободител и ул. Хаджи
Димитър, с. Драганово – 168 229 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Стражица в общ размер 253 664 лв., от които:
а) за възстановяване на 12 улици в с. Камен – 192 329 лв.;
б) за авариен ремонт на детска градина
„Гинка Маркова“, с. Камен – 6938 лв.;
в) за въ зс та новя ва не сг ра дата на С У
„К лимент Охридск и“ – корп уси № 1 и 2,
с. Камен – 54 397 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Враца
в общ размер 151 604 лв., от които:
а) за укрепване и корекция на р. Лиляшка – с. Лиляче, за подобряване проводимостта
при средни и високи води – 127 594 лв.;
б) за външен и вътрешен ремонт на жилищна сграда на ул. Цвета Кръстенякова
№ 3, гр. Враца – 19 919 лв.;
в) за частичен ремонт на покрив на жилищна сграда на ул. Цвета Кръстенякова
№ 5, гр. Враца – 4091 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Козлодуй в общ размер 140 600 лв., от които:
а) за възстановяване покрива на сградата
на детска градина „Първи юни“, с. Бутан –
53 434 лв.;
б) за възстановяване покрива на сградата
на „Детска млечна кухня“, гр. Козлодуй –
87 166 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Оряхово за аварийно-възстановителни работи
на църквата „Св. Богородица“, гр. Оряхово –
299 163 лв.;
19. трансфер по бюджета на Община Роман за възстановителни работи на сградата и
оградата на музей „Ханчето“ („Васил Левски“),
с. Курново – 151 611 лв.;
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20. трансфер по бюджета на Община Севлиево за неотложни възстановителни работи
на участък от път GAB 3180 при км 2+840,
с. Кастел – 67 754 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Тервел
в общ размер 260 069 лв., от които:
а) за възстановяване на общински път DOB
3202 (стена на яз. „Тервел Х“) – 93 965 лв.;
б) за а вари й н и с т рои т ел но -мон та ж н и
работи за възстановяване на канализационен участък от главен колектор II от РШ 41
до дъждопреливна шахта № 2 към ПСОВ,
гр. Тервел – 166 104 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Шабла
за авариен ремонт и възстановяване на ул.
Долина, гр. Шабла – 807 421 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Кърджали за реконструкция и възстановяване на
аварирало стълбище в сградата на СУ „Отец
Паисий“, гр. Кърджали – 134 667 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Сапарева баня за почистване на дере Асаница,
укрепване на ул. Асаница и ремонт на ул.
Рила, с. Ресилово – 117 446 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Лом
за възстановяване на пътна настилка на ул.
Арда, ул. Батак и ул. Софрон Михайлов,
гр. Лом – 282 594 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Белово за аварийно укрепване на среден и десен
устой на мост за Дунева махала, с. Момина
клисура – 980 562 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Брацигово в общ размер 529 278 лв., от които:
а) за укрепване на свлачище на път PAZ 2045
/ІІІ-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко – 511 263 лв.;
б) за разплащане на разходи за овладяване
на частично бедствено положение на територията на с. Розово и с. Равногор и летовищата
„Розовск и вриз“ и „Васи л Петлешков“ –
18 015 лв.;
28. трансфер по бюджета на Община Лесичово за възстановяване на извършени разходи за аварийно-възстановителни работи по
почистване на ПИ № 1033 – дере в кв. 19, 36а
и 36 по ПУП на с. Калугерово – 47 042 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Пещера за почистване коритото на р. Пиздица,
м. Св. Марина и кв. Луковица, гр. Пещера – 66
652 лв.;
30. трансфер по бюджета на Община Септември за реконструкция на физкултурен
салон към ОУ „Христо Смирненски“, УПИ
V – училище, кв. 12А по регулационния план
на с. Ветрен дол – 548 513 лв.;
31. трансфер по бюджета на Община Стрелча за ремонтно-възстановителни работи на
яз. „Калаващица“ – 229 017 лв.;
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32. трансфер по бюджета на Община Земен
за почистване и укрепване на речно корито
и на устоите на мостови съоръжения по поречието на р. Врабченска в регулационните
граници на с. Горна Врабча – 379 947 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Перник
в общ размер 351 255 лв., от които:
а) за почистване на коритото на р. Маниш
и укрепване на брега на реката в кв. Църква,
гр. Перник – 347 846 лв.;
б) за възстановителна помощ за ремонт на
сграда на Р.Т.Н., намираща се на ул. Миньор
№ 28, с. Дивотино, в изпълнение на Решение
№ 3309/7.03.2019 г. на ВАС, постановено по
административно дело № 10522/2017 г. по
описа на АС – София-град – 3409 лв.;
34. трансфер по бюджета на Община Долна
Митрополия за възстановяване на ул. Трети
март, с. Подем, и за изграждане на система за
предпазване от дъждовните води – 500 000 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Левски
за възстановяване сградата на детска градина
„Теменуга“, с. Обнова – 77 708 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Плевен
за укрепване на свлачище № PVN 24.06999.01
и свлачище № PVN 24.06999.02 – Регионален
център за управление на отпадъци – гр. Плевен – 1 199 967 лв.;
37. трансфер по бюджета на Община Червен бряг в общ размер 370 622 лв., от които:
а) за ремонт и укрепване на конструкцията
на ОУ „Христо Ботев“, УПИ ІІІ-143, кв. 1 по
ПУП – ПРЗ на с. Рупци – 223 241 лв.;
б) за възстановяване на разходи за изграждане на подходи към временен мост в с.
Чомаковци, авариен ремонт и укрепване на
пътно съоръжение – мост над р. Искър на
път PVN 1188 гр. Червен бряг – с. Горник –
147 381 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Асеновград за укрепване на част от ул. Странджа,
Асеновград – 152 253 лв.;
39. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Садово за аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път
PDV 1275/с. Катуница – местността Кемера –
1 000 000 лв., частично;
40. трансфер по бюджета на Община Ветово
за аварийно укрепване и възстановяване на
молитвен дом – джамия, с. Смирненски –
693 600 лв.;
41. трансфер по бюджета на Община Иваново в общ размер 33 018 лв. за разплащане
на извършени разходи, от които:
а) за отводняване на терени в района на
питейните кладенци на помпена станция – с.
Божичен, вследствие придошлите води на р.
Русенски Лом, по Заповед № РД-09-56 от 9
март 2015 г. на кмета на общината – 1127 лв.;
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б) за отстраняване на щети по общински
сгради в с. Тръстеник – филиал „Кокиче“,
на детска градина „Ален мак“, сграда – съблекалня към общинския стадион; сграда на
Домашен социален патронаж – с. Тръстеник,
и по общинска спортна площадка в с. Тръстеник – 8152 лв.;
в) за отстраняване на щети по административната сграда на Община Иваново –
17 940 лв.;
г) за отстраняване на щети по общинска
сграда, с. Кошов – 667 лв.;
д) за отстраняване на щети по сградата на
кметството, с. Божичен – 2316 лв.;
е) за отстраняване на щети по сградата
на културния център, с. Пиргово – 2816 лв.;
42. трансфер по бюджета на Община Ценово за възстановяване сградата на етнографска сбирка-музей на ул. Хаджи Димитър,
с. Новград – 276 821 лв.;
43. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Главиница за аварийно възстановяване на
о т вод н и т елен к а на л „Коларово – Ма л ък
Преславец“ – 710 444 лв.;
44. трансфер по бюджета на Община Тутракан за проучвателни и проектни работи във
връзка с аварийно състояние на секции „Д“
и „Е“ на жилищен блок „Възход-1“, гр. Тутракан, ул. Сакар планина № 12 – 45 486 лв.;
45. трансфер по бюджета на Община Сливен
в общ размер 916 927 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за аварийни работи по насочване на воден отток
и заскаляване на компрометиран устой на
моста „Желю войвода“ – Кабиле – 30 195 лв.;
б) за възстановяване на разходи за овладяване на критична ситуация в киносалона на народно читалище „Христо Ботев“,
с. Бяла – 71 937 лв.;
в) за възстановяване на разходи за овладяване на бедствено положение в резултат на
свлачище, с. Сотиря – 139 795 лв.;
г) за възстановяване на разходи за неотложни аварийни разходи за овладяване
на бедствено положение по поречието на
р. Асеновска, гр. Сливен – 364 818 лв.;
д) за възстановяване на разходи за аварийни
работи по сградата на ОУ „Хаджи Димитър“,
с. Селиминово – 24 359 лв.;
е) за възстановяване на разходи за аварийни възстановителни работи по сградата на
кметството в с. Струпец – 28 956 лв.;
ж) за възстановяване на разходи за аварийни възстановителни работи по сградата
на кметството в с. Гавраилово – 36 093 лв.;
з) за възстановяване на разходи за възстановяване сграда на кметството в с. Глушник –
59 994 лв.;
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и) за разплащане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по
ликвидиране на бедствена ситуация в кметство
Старо село – 59 995 лв.;
к) за възстановяване на разходи по ликвидиране на бедствена ситуация – възстановяване на сграда – общинска собственост, гр.
Сливен – 59 999 лв.;
л) за възстановяване на разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи по сградата на кметството в с. Злати
войвода – 40 786 лв.;
46. трансфер по бюджета на Община Баните
в общ размер 157 610 лв., от които:
а) за възстановяване на подпорна стена на
улица в кв. 51, с. Оряховец, между о.т. 870 и
о.т. 871 – 41 512 лв.;
б) за възстановяване на подпорна стена
на улица в с. Оряховец, под жилищна сграда – 116 098 лв.;
47. трансфер по бюджета на Община Златоград за разплащане на извършените разходи
за възстановяване на оградата на двора в училище „Княз Борис“, за аварийно-възстановителни дейности по фактура № 725/4.11.2010 г.,
„Строител“ – ООД, Златоград, и за разплащане на разходи за аварийно разчистване
и възстановяване на улиците на Златоград,
на общински пътища и инфраструктурата
в периода ян уари 2015 г. – юли 2019 г. –
47 399 лв.;
48. трансфер по бюджета на Община Мадан
в общ размер 678 568 лв., от които:
а) за изграждане на подпорна стена за укрепване и възстановяване на свлечен участък
от път SML2133/ІІІ-867, Мадан – Цацаровци/ – Буково – Букова поляна – /ІІІ-865/, в
м. Осиката, землище на с. Букова поляна –
410 470 лв.;
б) за изграждане на подпорна стена за
укрепване на ул. Яновска в участъка преди
молитвен дом, гр. Мадан – 268 098 лв.;
49. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Неделино за възстановяване на подпорна
стена и път в кв. Хаджиеви, о.т. 24, 25 и 26,
с. Средец – 166 999 лв.;
50. трансфер по бюджета на Община Рудозем в общ размер 608 039 лв., от които:
а) за изграждане на подпорна стена за
укрепване на улица между о.т. 236 и о.т. 240
в кв. 27, с. Пловдивци – 236 174 лв.;
б) за изграждане на подпорни стени за
укрепване на гробищен парк, с. Сопота –
328 408 лв.;
в) за възстановяване на непредвидени
разходи за аварийно-възстановителни работи
на пътища на територията на община Рудозем – 43 457 лв.;
51. трансфер по бюджета на Община Смолян
в общ размер 754 740 лв., от които:
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а) за възстановяване на разходи за укрепване на подпорна стена на главен път
в с. Момчиловци, под жилищна сграда –
317 723 лв.;
б) за възстановяване на разходи за аварийни дейности по ликвидиране на последиците
от поройните валежи на 24 април 2019 г. –
100 050 лв.;
в) за възстановяване на разходи за аварийни дейности по ликвидиране на последиците
от поройните валеж и на 5 юли 2019 г. –
108 884 лв.;
г) за възстановяване на разходи по ликви д и ра не на послед и ц и т е о т ва леж и на
територията на община Смолян съгласно
Заповед № 0680/5.07.2019 г. на кмета на общината – 120 022 лв.;
д) за възстановяване на извършени аварийни дейности по ликвидиране на последиците
от поройните валежи на 5 юли 2019 г. съгласно
Заповед № 0681 от 5 юли 2019 г. на кмета на
общината – 108 061 лв.;
52. трансфер по бюджета на Община Чепеларе в общ размер 642 741 лв., от които:
а) за укрепване на срутищен участък от път
за с. Павелско при о.т. 488 и о.т. 489, община
Чепеларе – 273 741 лв.;
б) за укрепване на срутищен участък от
път SML 1314/II-86 – Хвойна – Чепеларе/ –
м. Чудни мостове, при км 8+750, с. Забърдо – 369 000 лв.;
53. трансфер по бюджета на Столичната
община за възстановяване на жилищна сграда, бл. 9С, гр. Бухово, район „Кремиковци“,
гр. София – 661 617 лв.;
54. трансфер по бюджета на Община Мъглиж за неотложни аварийни работи за ремонт
на покрива на детска градина „Детелина“,
ул. Детелина № 25, УПИ I-336, кв. 57 по регулационния план на с. Дъбово – 405 074 лв.;
55. трансфер по бюджета на Община Стара
Загора за възстановяване на общинско жилище
в кв. Три чучура – север, бл. 63, вх. А, ет. 2,
ап. 28, гр. Стара Загора – 67 383 лв.;
56. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Горна Малина за аварийно-възстановителни
и ремонтни дейности на яз. „Долно Камарци“ – 652 499 лв.;
57. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Драгоман за ремонт и възстановяване на
ограда на СУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман –
687 659 лв.;
58. трансфер по бюджета на Община Етрополе за проучване, проектиране и корекция
на коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе, в
определени участъци, в т.ч. III подучастък
на I участък с дължина 58 м – от 3,5 м след
„Профил 30“ до 5,9 м преди „Профил 26“ в
ж.к. Ябланица, гр. Етрополе – 355 814 лв.;
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59. трансфер по бюджета на Община Ихтиман в общ размер 929 928 лв., от които:
а) за неотложни възстановителни работи
на общински път SFO 3330 (ІІІ-801) Вакарел – Белица – Богдановци – Ръжана – Път
І-8, община Ихтиман – 439 493 лв.;
б) за неотложни аварийно-възстановителни
мероприятия на преливника на яз. „Борика“
и спешна реконструкция на основния изпускател – 490 435 лв.;
60. трансфер по бюджета на Община Правец
в общ размер 17 486 лв., от които:
а) за възстановяване на разходи за почистване на дървесна и храстовидна растителност
и оформяне на дерето под бензиностанция
„Круиз“, гр. Правец – 3206 лв.;
б) за възстановяване на разходи за почистване на дървесна и храстовидна растителност
и оформяне на речното корито на р. Калница, в участъка от мост „Стара река“ до мост
„Околовръстен път“, гр. Правец – 14 280 лв.;
61. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Самоков за възстановяване на разходи за
аварийно-възстановителни работи на подпорни стени в гр. Самоков – подпорна стена,
пътен окоп и укрепване на скат гр. Самоков
(ПИ № 65231.916.385 и ПИ № 65231.916.368)
и подпорна стена на гробищен парк „Ридо“,
гр. Самоков – 49 359 лв.;
62. трансфер по бюджета на Община Челопеч за аварийно-възстановителни работи по
корекцията на участък от речното корито на
р. Воздол, с. Челопеч – II етап – 960 438 лв.;
63. трансфер по бюджета на Община Димитровград за укрепване и възстановяване на
мост над р. Марица на бул. Стефан Стамболов,
Димитровград – 1 883 802 лв.;
64. трансфер по бюджета на Община Ивайловград в общ размер 528 055 лв., от които:
а) за подмяна на магистрален водопровод – от помпената станция – с. Славеево,
до изпускателна шахта № 1, Ивайловград –
328 925 лв.;
б) за почистване на речното корито за
осигуряване на проводимостта при високи
води на р. Арда при границата с Гърция и
укрепване на брегове до помпената станция
за питейни води – с. Славеево – 199 130 лв.;
65. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Симеоновград за аварийно възстановяване
на улица в участъка от о.т. 15 до о.т. 64,
с. Троян – 581 022 лв.;
66. трансфер по бюджета на Община Стамболово за аварийно възстановяване на преливника и бързотока на яз. „Долно Ботево“,
с. Долно Ботево – 726 764 лв.;
67. трансфер по бюджета на Община Никола Козлево за аварийно-възстановителни
ремонтни дейности на джамия, с. Църквица – 126 126 лв.;
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68. трансфер по бюджета на Община Ямбол
за възстановяване на извършени разходи за
противоепидемични мерки (дезинфекция) в
ж.к. Райна Княгиня, гр. Ямбол – 14 452 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 7 – 68 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2,
в размер 292 187 лв., в т. ч. 155 818 лв. по
показател „Персонал“, да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2020 г. по „Политика в
областта на пожарната безопасност и защитата
на населението при извънредни ситуации“,
бюджетна програма „Пожарна безопасност и
защита на населението при пожари, бедствия
и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, ал. 1,
т. 2 в размер 136 369 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране
на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетни програми „Сценични
изкуства“ и „Обучение на кадри в областта на
изкуството и културата“, и показателите по
чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4,
буква „а“, в размер 208 780 лв., в т.ч. 21 968 лв.
за „Персонал“, да се увеличат разходите по
бюджета на Министерството на отбраната за
2020 г. по „Политика в областта на отбранителните способности“, както следва:
1. по бюд же т на п рог ра ма „Под г о т овка и използване на въоръжените сили“ –
207 390 лв., в т.ч. 21 968 лв. за „Персонал“;
2. по бюджетна програма „Военна полиция“ – 1390 лв. за „Издръжка“.
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(2) Със сумата за „Издръжка“ по чл. 1,
ал. 1, т. 4, буква „а“ в размер 186 812 лв. да
се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2020 г. по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, и показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
тех нологии и съобщени я та за 2020 г. по
„Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“, и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 8. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на вътрешните работи,
министърът на културата, министърът на
отбраната, министърът на образованието и
науката и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2020 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на културата, на министъра на
отбраната, на министъра на образованието и
науката, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на
главния секретар на Министерския съвет, на
областните управители на областите Варна
и Пазарджик и на кметовете на съответните
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
6746
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление
№ 276 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от
2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г., бр.
84 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 27 и 64 от 2016 г.
и бр. 68 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, т. 3 думите „информационните системи и носители и на средствата за
връзка“ се заменят с „носителите на такава
информация, на комуникационните и информационните системи“.
§ 2. В чл. 15 думите „чл. 4, ал. 2 ЗЗЛД и“
се заличават.
§ 3. Член 16 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) По предложение на лицата
по чл. 18, т. 2 ДКСИ издава разрешение за
предоставяне или обмен на класифицирана
информация по този раздел с друга държава
или с международна организация за конкретен
случай или за определен срок.
(2) В предложението по ал. 1 задължително
се посочва държавата или международната организация, на която се налага предоставяне на
класифицирана информация, необходимостта
от предоставяне, нивото на класификация за
сигурност на информацията, която ще се предоставя, видът, предметът, обемът и начинът
на предоставяне или обмен, както и срокът,
през който се налага предоставяне или обмен
на информацията.
(3) Разрешението по ал. 1 съдържа най-високото ниво на класификация за сигурност на
информацията, която ще се предоставя, вида,
предмета, обема и начина на предоставяне
или обмен, както и срока, през който ще се
предоставя или обменя информация.
(4) Държавната комисия по сигурността на
информацията отказва да разреши предоставяне или обмен в случаите, в които липсва
влязъл в сила международен договор за защита
на класифицирана информация със съответната държава или международна организация
или някое от условията на предоставяне или
обмен противоречи на конкретния международен договор или на приложимото право.“
§ 5. В чл. 23, ал. 2 накрая се добавя „и в
съответната служба за сигурност“.
§ 6. В чл. 24 думите „в срока по § 8 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗЗКИ“ се заличават.
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§ 7. В чл. 35, ал. 1 след думите „от грифа“
се поставя запетая, добавя се „с изключение
на датата на създаване на документа“ и се
поставя запетая.
§ 8. В чл. 37 думите „ал. 1“ се заменят с
„т. 1“.
§ 9. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „и
номерът на екземпляра; в случай на размножаване върху направеното копие се поставя
и поредният номер на копието“.
2. В т. 3:
а) в буква „г“ след думите „лицето, изготвило документа“ се добавя „или личен
кадрови номер за служители от службите
за сигурност, службите за обществен ред и
Бюрото по защита при главния прокурор“ и
се поставя запетая;
б) в буква „д“ след думите „лицето, отпечатало документа“ се добавя „или личен
кадрови номер за служители от службите
за сигурност, службите за обществен ред и
Бюрото по защита при главния прокурор“.
§ 10. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Нивото на класификация на документ,
включващ приложения, съответства поне на
най-високото ниво на класификация на тези
приложения.“
§ 11. В чл. 51, ал. 5 след думите „условия
за“ се добавя „създаване“ и се поставя запетая.
§ 12. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В задграничните представителства
на Република България съгласувано с ДКСИ
могат да се разкриват специализирани звена за създаване, обработване, съхраняване
и унищожаване на материали, съдържащи
класифицирана информация.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Начинът на работа с материалите в
звената по ал. 1 и 2 се определя от ръководителите на организационните единици в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, правилника
за прилагането му и други подзаконови актове
в областта на защитата на класифицираната
информация.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Начинът на работа с криптограми в
звената по ал. 2 се определя с наредбата по
чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
се създава изречение второ: „В специализираните звена по ал. 2 се съхраняват втори и
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следващи екземпляри, копия на документи
и материали, съдържащи класифицирана информация, в рамките на законоустановените
срокове или до отпадане на необходимостта
от използването им.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 13. В чл. 54а, ал. 1 след думите „която се
обработва в регистратурата“ се добавя „както
и при откриване на контролни пунктове“ и
се поставя запетая.
§ 14. Член 54в се отменя.
§ 15. В чл. 66 думите „ДКСИ го сваля от
отчет“ се заменят с „организационната единица го сваля от отчет и уведомява ДКСИ“.
§ 16. В чл. 68 се създава ал. 3:
„(3) В специализираните звена по чл. 52,
ал. 2 документи и материали, съдържащи
класифицирана информация, се регистрират в
регистри, предоставени от организационната
единица, създател на информацията, а криптограмите в регистри, съгласно наредбата по
чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
§ 17. В чл. 70 се създава т. 9:
„9. експедиционни писма.“
§ 18. В чл. 72, ал. 1, т. 4 пред думата „носители“ се добавя „материални“.
§ 19. В чл. 74, т. 2 думите „за електронни
носители“ се заменят с „материални носители за многократен запис на класифицирана
информация“.
§ 20. В чл. 75, ал. 3 думите „носителите за
многократен запис“ се заменят с „материални
носители за многократен запис на класифицирана информация“.
§ 21. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отчетните документи по този раздел
се водят винаги, когато е налице техническа
възможност, в електронен вид в комуникационна и информационна система (КИС), която
е акредитирана по реда на чл. 91 от ЗЗКИ
или е елемент от такава акредитирана КИС.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Воденето в електронен вид трябва да
осигурява:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 и 3 думите „да осигурява“ се заличават.
§ 22. В чл. 81, ал. 1, т. 3 думите „автоматизирани информационни системи (АИС)
или мрежи“ се заменят с „комуникационни
и информационни системи (КИС)“.
§ 23. Член 84 се изменя така:
„Чл. 84. Пренасянето на документи, съдържащи класифицирана информация, чрез КИС
се извършва само при условие че КИС е с

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

издаден сертификат по чл. 14, т. 2 от ЗЗКИ
и при спазване на установените изисквания
за защита на класифицираната информация.“
§ 24. В чл. 88, ал. 2 след думите „специална
служебна“ се добавя „(куриерска)“.
§ 25. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На служителите (куриери) по ал. 1,
успешно преминали обучение, ДКСИ издава
специална служебна (ку риерска) карта, с
която те се легитимират при изпълнение на
служебните си задължения.
(3) Служителите от службите за сигурност
могат да пренасят пакети с материали, съдържащи класифицирана информация, след
провеждането на обучение и изпит, като се
легитимират със служебни карти.“
§ 26. Член 90 се отменя.
§ 27. В чл. 94, ал. 7 се създава т. 3:
„3. в горната и в долната част – подходящо
ниво на класификация, но не по-ниско от
най-високото ниво на документите, които се
съдържат в пакета.“
§ 28. В чл. 102, т. 2 думите „свързочни
или“ се заличават.
§ 29. В чл. 107 т. 2 се изменя така:
„2. на носители, използвани в КИС с издаден сертификат по чл. 14, т. 2 от ЗЗКИ и
заведени на отчет в регистратурата.“
§ 30. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 111. Размножаване на док у менти,
съдържащи класифицирана информация, се
извършва:“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. след разпореждане за размножаване,
дадено от ръководителя на организационната
единица или от лице, определено с негова
заповед;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. документите с ниво на класификация
„Строго секретно“ се размножават само след
предварително писмено разрешение на лицето
по чл. 31, ал. 1 от ЗЗКИ или на организационната единица, от която произхожда документът,
което се прилага към него;“.
§ 31. Член 112 се отменя.
§ 32. В чл. 120 се създава ал. 4:
„(4) Унищожаването на криптограмите в
задграничните представителства се извършва при условията и по реда на наредбата по
чл. 42, ал. 3 от Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
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§ 33. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При критични ситуации в специализираните звена по чл. 52, ал. 2, с цел защита от
нерегламентиран достъп до класифицираната
информация, съхранявана в тях, същата се
унищожава при спазване изискванията на
чл. 125 и правилата за действие при критични
ситуации в съответното звено, утвърдени от
ръководителя на организационната единица.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Служителят, извършил унищожаването
по ал. 4, изготвя протокол, в който се описват
събитията – причина за критичната ситуация,
както и подробности относно нивото на класификация, видът на носителите на класифицираната информация, броят страници, начинът
на унищожаване. Протоколът се представя на
ръководителя на организационната единица.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думите „по ал. 3“ се добавя „и 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 34. В чл. 122 ал. 3 се изменя така:
„(3) Държавната комисия по сигурността
на информацията издава писмено решение,
с което разрешава или отказва да разреши
унищожаването на предложените материали,
което е индивидуален административен акт
по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 35. В чл. 135 се създава ал. 5:
„(5) В специализираните звена по чл. 52,
ал. 2 дейностите по ал. 1 – 4 се извършват
при смяна на служителите в тях.“
§ 36. В заглавието на раздел XI, глава пета
д у мите „автоматизирани информационни
системи или мрежи“ се заменят с „комуникационни и информационни системи“.
§ 37. В чл. 136 думите „АИС или мрежи“
се заменят с „КИС“.
§ 38. В чл. 137 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „АИС или
мрежи“ се заменят с „КИС“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. запис на документи се извършва само
върху заведени на отчет материални носители за многократен запис на класифицирана
информация.“
§ 39. В заглавието на раздел XII, глава
пета накрая се добавя „и на класифицирана
информация в областта на криптографската
сигурност“.
§ 40. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Материалните носители за многократен запис на класифицирана информация се
регистрират в единствен екземпляр, водят се
на отчет в отделен регистър по чл. 72, ал. 1,
т. 4 и се маркират с регистрационен номер и
ниво на класификация.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обозначенията по ал. 1 се поставят
преди първоначалното използване на носителите.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Обозначенията по ал. 1 се поставят на
видно място чрез напечатване, принтиране,
написване, изобразяване, поставяне на етикети, стикери или по друг начин, трайно, ясно,
четливо, разбираемо и без съкращения, по
начин, който не уврежда носителите.“
§ 41. Създава се чл. 138а:
„Чл. 138а. Материали и записана на хартия
информация, осигуряващи достъп до КИС, се
унищожават по реда на наредбата по чл. 90
от ЗЗКИ.“
§ 42. В чл. 140 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специално изтриване на информация
по ал. 1 е такова изтриване, при което е невъзможно или е много трудно получаването
на остатъчна информация, като:
1. методите и средствата за специално изтриване трябва да са одобрени от службите за
сигурност за съответното или по-високо ниво;
2. за информация с ниво на класификация до
„Поверително“ включително, след съгласуване
с Държавна агенция „Национална сигурност“,
е допустимо използване на методи и средства,
одобрени от ЕС и/или НАТО за съответното
или по-високо ниво.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Специално изтриване на информацията се извършва само след като е осигурено
копие на класифицираната информация, ако
тя е необходима и не се съхранява на друг
носител.“
§ 43. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „поради изтичане на експлоатационния срок на годност
или по други причини“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. след като е осигурено копие на класифицираната информация, ако тя е необходима
и не се съхранява на друг носител;“.
2. В ал. 2 думите „за многократен запис“
се заличават.
§ 44. В глава пета, раздел XII се създава
чл. 144а:
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„Чл. 144а. (1) Криптографските средства
и материали за защита на класифицирана
информация, както и ключовите материали
се маркират, съхраняват, отчитат, архивират
и унищожават по реда на наредбата по чл. 85
от ЗЗКИ.
(2) Маркирането, съхраняването и отчитането по ал. 1 се извършва в криптографска
регистратура, която е част от регистратурата
на организационната единица по чл. 51, ал. 1,
или в отделна регистратура, създадена на
основание чл. 51, ал. 3.
(3) В за дг раничните представителства
дейностите по ал. 1 се извършват в специализираните звена по чл. 52, ал. 2.“
§ 45. В чл. 147, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
1. Букви „б“ и „г“ се отменят.
2. В буква „д“ думите „нотариално заверена“ се заличават.
§ 46. Член 149 се отменя.
§ 47. В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1,
в указанията за попълване на регистъра се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 се създава буква „в“:
„в) в случай че се води регистър за материални носители за многократен запис на
класифицирана информация, графа 5 не се
попълва и се зачертава с една хоризонтална
черта.“
2. Създава се т. 9а:
„9а. В случай че се води регистър за материални носители за многократен запис на
класифицирана информация, в графа 8 се
записва „екземпляр единствен“ (или негово
смислово съкращение, например „екз. ед.“,
„ед.“ и т.н.).“
3. В т. 10 се създава изречение трето: „В
случай че се води регистър за материални
носители за многократен запис на класифицирана информация, графа 9 не се попълва
и се зачертава с една хоризонтална черта.“
4. В т. 11, буква „а“ думите „дискета, компакт диск, хард диск“ се заменят с „магнитен
носител, оптичен носител, флаш памет, карта
с памет“.
5. В т. 16 се създава буква „г“:
„г) в случай че се води регистър за материални носители за многократен запис на
класифицирана информация, в графа 15 се
записва регистрационният номер на протокола
по чл. 142, ал. 1.“
6. В т. 17 се създава изречение второ: „В
случай че се води регистър за материални
носители за многократен запис на класифицирана информация, в графа 16 задължително
се записва уникалният сериен номер на носителя, поставен от неговия производител, или
друг уникален номер, позволяващ еднозначна
идентификация на носителя.“
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§ 48. В приложение № 18 към чл. 159,
ал. 3 след думата „първоначално“ се поставя
наклонена черта и се добавя „текущо“.
§ 49. В приложение № 23 към чл. 173, ал. 1,
в т. 4.7 думите „автоматизираните системи,
предвидени за обработка на класифицирана
информация“ се заменят с „комуникационните
и информационните системи“.
§ 50. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 5 и 6:
„5. „Материален носител за многократен
запис“ е носител, позволяващ многократно
записване или добавяне на информация към
вече записана на носителя такава (например
магнитни носители, оптични носители, магнито-оптични носители, карти памет, лентови
носители и др.).
6. „Критична ситуация“ е ситуация, настъпила в резултат на всяко внезапно и непредвидено събитие, което може да доведе
или е довело до нерегламентиран достъп до
класифицираната информация.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 51. В Наредбата за дейността по организирането и осъществяването на електронните
комуникации и криптографската сигурност
на служебната кореспонденция, обменяна по
електронни комуникационни канали между
организационните единици в Република България и задграничните є представителства,
приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 38 от 2020 г.),
в чл. 26 ал. 2 се отменя.
§ 52. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6747
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
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 за персонал по бюджета
на Националния статистически институт за
2020 г. по Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна
информация за състоянието на Република
България“, бюджетна програма „Национална
статистическа програма“.
Чл. 3. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по функционални области/бюджетни програми по
бюд жета на Национа лни я стат ист и ческ и
институт за 2020 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи за персонал по Функционална област „Безпристрастна,
обективна, навременна и точна информация
за състоянието на Република България“, бюджетна програма „Национална статистическа
програма“, със 179 166 лв.;
2. намалява утвърдените разходи за издръжка по Функционална област „Безпристрастна,
обективна, навременна и точна информация
за състоянието на Република България“, бюджетна програма „Национална статистическа
програма“, със 179 166 лв.
Чл. 4. Със сумата 179 166 лв. да се намалят
показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. Председателят на Националния статистически институт да извърши съответните
промени по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по функционални области/
бюджетни програми по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал в размер 700 000 лв. по бюджета на Националния статистически институт
за 2020 г. във връзка с предотвратяване на
разпространението и/или ограничаване на
последиците от COVID-19.

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 – 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 председателя на Националния
статистически институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6748
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РЕШЕНИЕ № 615
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Решениe № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на списък на
защитените зони за опазване на дивите птици
и на списък на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), на Решение
№ 661 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитените зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
и на Решение № 802 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на
Списък на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и
допълнени с Решение № 52 на Министерския
съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г.
за изменение и допълнение на списъци на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитените зони
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от
2010 г.), Решение № 335 на Министерския
съвет от 2011 г. за изменение на списъците
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
и на защитени зони за опазване на дивите
птици и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41
от 2011 г.), Решение № 660 на Министерския
съвет от 2013 г. за изменение на списъци на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.),
Решение № 598 на Министерския съвет от
2016 г. за изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 59
от 2016 г.) и Решение № 177 на Министерския
съвет от 2019 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.)
На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона
за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на
списък на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна т. 5 се изменя така:
„5. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявя-
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ване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
2. В Решение № 661 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
т. 4 се изменя така:
„4. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
3. В Решение № 802 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна т. 6 се изменя така:
„6. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
4. В Решение № 811 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на списъци на защитените зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
т. VI се изменя така:
„VI. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
5. В Решение № 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
на защитени зони за опазване на дивите птици
и за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на дивите птици т. IV се изменя така:
„IV. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
6. В Решение № 660 на Министерския
съвет от 2013 г. за изменение на списъци на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и
за приемане на Списък на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна т. V се изменя така:
„V. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
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7. В Решение № 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на списъците на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
т. 2 се изменя така:
„2. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
8. В Решение № 177 на Министерския
съвет от 2019 г. за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на дивите птици
и на Списък на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна т. 5 се изменя така:
„5. Окончателните площи на защитените
зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите
на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната
геодезическа система.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6720

РЕШЕНИЕ № 628
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

за определяне на концесионер на морски
плаж „Кабакум – Север 2“, община Варна,
област Варна
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о,
ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Решение № 376 на Министерския
съвет от 2020 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Кабакум – Север 2“, намиращ се в община
Варна, област Варна (ДВ, бр. 53 от 2020 г.),
проведена на 4 август 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената
процедура на Комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия, назначена със Заповед
№ Р-97 на министър-председателя от 25 юни
2020 г., доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на Комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на заместник министър-председателя по икономическата и демографската
политика и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж, „Кабакум – Север 2“,
община Варна, област Варна, и за концесионер
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на морския плаж – „Булмедикс 2012“ – ЕООД,
с ЕИК: 202121878, със седалище – гр. Ихтиман.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), и съгласно предложения от „Булмедикс 2012“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера
на концесионното възнаграждение (роялти),
равен на 12,20 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
2 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 2 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават за срока на
концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани с организация на спортно-развлекателни
дейности на морския плаж, за срока на концесията в размер 373 080 лв. с ДДС за целия
срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Булмедикс 2012“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 376
на Министерския съвет от 2020 г. и подадената от „Булмедикс 2012“ – ЕООД, оферта
за участие в процедурата за възлагане на
концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 определеният за концесионер участник
губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6721
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТ ЕРСТ ВО
Н А ВЪТ РЕШ НИ Т Е РА БОТ И
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации,
подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ
(Утвърдено с Решение № 471 от 10 юли 2020 г.
на Министерския съвет. В сила от 4 август
2020 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Румъния, по-нататък
наричани „договарящи страни“,
като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните и
предизвиканите от човека бедствия и необходимостта от навременен и ефективен отговор
чрез международно сътрудничество, както и
важността на координирането на съвместните
усилия на двете държави в тази сфера,
като вземат предвид разпоредбите на двустранните и международните правни инструменти, към които договарящите страни или
техните държави са се присъединили,
като подкрепят усилията на Организацията
на обединените нации, Европейския съюз,
Организаци ята на Северноатлантическ и я
договор и други международни организации
и форуми в областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни
ситуации, природни и причинени от човека
бедствия и пожари,
като отчитат, че сътрудничеството в областта на превенцията, готовността и реагирането може да допринесе за развитието и
сигурността на договарящите страни,
се споразумяха следното:
Член 1
Обхват
Договарящите страни насърчават по-нататъшното развитие на сътрудничеството в
областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни ситуации,
природни и причинени от човека бедствия
и пожари на основата на равнопоставеност
в съответствие с разпоредбите на това споразумение, както и с националното законодателство на всяка от договарящите страни.
Член 2
Определения
За целите на това споразумение изброените
по-долу термини имат следното значение:
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събитие или поредица от
събития, причинени от
природно явление или
човешка дейност, възникнали на определена
територия или населено
място, които сериозно увреждат или застрашават
живота и здравето на населението, собствеността или околната среда,
изискващи извънредни
мерки за ограничаване
или преодоляване на последиците от тях;
б) „Извънредна всяка сит уация, която
ситуация“
има или може да има
неблагопри ятно въздействие върху населението, околната среда
или имуществото и изисква спешни мерки или
действия;
в) „Компетентен органът, определен от
орган“
всяка от договарящите
страни да ръководи и
координира дейностите,
свързани с изпълнението
на това споразумение;
г) „Искаща
дог оваря щат а с т ра на ,
страна“
чийто компетентен орган,
посочен в чл. 3, е изпратил искане за помощ
до другата договаряща
страна;
д) „Страна, от
договарящата страна, до
която е поис- чийто компетентен оркана помощ“ ган, посочен в чл. 3, е
изпратено искането за
помощ;
е) „Помощ“
провеждане на дейности
по реа г и ра не п ри извънредна ситуация или
осигуряване на екипи за
оказване на помощ, оборудване или материални
средства от страната, от
която е поискана помощ,
за предотвратяване, ограничаване или преодоляване на последиците
от мащабна извънредна
ситуация, природно или
причинено от човек бедствие или пожар;
ж) „Екипи за
групи от специалисти, на
оказване на
които страната, от която
помощ“
е поиск а на помощ , е
възложила оказването на
помощ, обучени в определена област и снабдени
с подходящо оборудване,
включително и спасителни кучета;
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з) „Оборудване“

материа ли, специа лни
технически и транспортни средства, предложени
на искащата страна или
с които са оборудвани
екипите за оказване на
помощ, включително и
материалните средства
за лични нужди на членовете на екипа, които
преминават държавната
г раница във връ зка с
оказването на помощ или
за участие в учения или
тренировъчни дейности;
и) „Средства за материални средства от
подпомагане“ основна необходимост,
използвани за ограничаване и преодоляване на
последиците от бедствия,
предоставени безплатно
на искащата страна;
й) „Лични
всяка информация, свърданни“
зана с идентифицирано
физическо лице или физическо лице, което може
да бъде идентифицирано
(„субект на данни“); физическо лице, което може
да бъде идентифицирано,
е лице, което може да
бъде идентифицирано,
пряко или непряко, поспециално чрез идентификатор, като име, идент ифи к а ц ионен номер,
данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или
повече признаци, специфични за физическата,
физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата, к улт у рната или
социалната идентичност
на това физическо лице;
к) „Гранична
територията с дълбочина
зона“
30 км от линията на държавната граница на съо т ве т ната дог оваря ща
страна навътре в територията на държавата и
от брега на Черно море
към вътрешността.
Член 3
Компетентни органи
(1) З
 а изпълнение на разпоредбите на това
споразу мение договарящите ст рани
определят следните органи, наричани
„компетентни органи“:
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– з а правителството на Република България: Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“;
– з а п р а ви т е лс т в о т о н а Р у м ъ н и я:
Министерството на вътрешните работи – Департамент за извънредни
ситуации чрез Генералния инспекторат за извънредни ситуации.
(2) З а целите на това споразумение компетентните органи си сътрудничат и
комуникират пряко.
Член 4
Съвместна комисия
(1) З
 а изпълнение на това споразумение
договарящите страни създават българо -ру м ънска с ъвмес т на ком иси я,
по-нататък наричана „съвместна комисия“. Основните задачи на съвместната
комисия са: определяне, планиране
и координиране на съвместните дейности, осъществявани съгласно това
споразумение, контрол и наблюдение
на изпълнението на разпоредбите му,
както и обсъждане на предложения от
компетентните органи за подобряване
и по-нататъшно развитие на сътрудничеството в конкретна област.
(2) Условията за създаване, структурата,
задачите, компетенциите и правилата
за работа на съвместната комисия се
договарят между компетентните органи.
(3) В рамките на 60 (шестдесет) дни от
влизането в сила на споразумението
компетентните органи се информират
взаимно относно състава на техните
делегации в съвместната комисия и
организират среща за нейното конституиране.
(4) С ъвместната комисия заседава поне
веднъж годишно или когато това е необходимо, последователно в Република
България и в Румъния.
Член 5
Начини за оказване на помощ и други форми
на сътрудничество
(1) В
 съответствие с това споразумение
помощта се състои в предоставянето
на страната, искаща помощ, на екипи
за оказване на помощ, оборудване,
данни и средства за подпомагане, както
и всякакъв вид дейности по реагиране
или експертиза, имащи за цел запазване
на човешкия живот, здравето на населението, опазване на околната среда,
култ у рно-историческото наследство,
ограничаване на материалните щети,
както и вторичните ефекти в случай на
мащабна извънредна ситуация, природно или причинено от човека бедствие
или пожар.
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(2) О
 свен основната цел за оказване на
помощ компетентните органи на договарящите страни в съответствие с
тяхното национално законодателство и
възложени компетенции си сътрудничат
в следните области:
а) о бмен на опит и добри практики при
разработване на научно-приложни и
изследователски задачи, изпитвания
на продукти и експертна дейност в
областта на пожарната безопасност
и защитата на населението;
б) о бмен на информация за източници
на риска, които могат да причинят
бедствия, особено такива, които причиняват бедствия с трансгранични
последици, засягащи държавната
територия на другата договаряща
страна;
в) о бмен на информация за мерките
за намаляване на уязвимостта на
критичните инфраструктури с цел
повишаване на ефективността на
тяхната защита;
г) о рганизиране на съвместни дейности
с цел постигане на оперативна съвместимост на комуникационните и
информационните системи, системите за ранно предупреждение и
оповестяване;
д) о рганизиране на конференции, проучвателни посещения, научни програми, съответни курсове, обмен на
опит, съвместно обучение, учения и
практически дейности в рамките на
сътрудничеството между компетентните органи и съответните институции на държавите на договарящите
страни;
е) н асърчаване на научни изследвания,
моделиране, разработка на сценарии
и демонстрационни проекти, планиране, разработване и участие в
съвместни проекти;
ж) о рганизиране и провеждане на мероприятия, насочени към повишаване
на обществената осведоменост при
наличието на висок риск за възникване и при възникването на извънредни
ситуации от природен и техногенен
характер;
з) д руги форми на сътрудничество по
линия на Механизма за гражданска
защита на Европейския съюз съгласно
Решение 1313/2013/ЕС на ЕП и на
Съвета от 17 декември 2013 г.
(3) К омпетентните органи могат да си сътрудничат и в други дейности, за които
е постигнато съгласие в рамките на
съвместната комисия.
(4) Договарящите страни могат да сключват
протоколи по прилагането на настоящо-
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то споразумение във връзка с неговите
разпоредби.
(5) К омпетентните органи могат да подпишат договорености и съвместни планове
за отговор, за да осигурят и улеснят
оперативното сътрудничество, включително в граничната зона при мащабни
извънредни ситуации, природни и причинени от човека бедствия и пожари.
Член 6
Координация и ръководство на операции по
оказване на помощ
(1) П
 омощта, оказвана от договарящите
страни съгласно чл. 5 от това споразумение, се предоставя на основата на
писмено подадено искане на английски
език.
(2) В искането по ал. 1 от този член страната, искаща помощ, уточнява:
– в ид, обхват, място, време и текущо
състояние на бедствието;
– и нформация за действията, които
са предприети или са планирани за
справяне с бедствието;
– в ид и приоритети по отношение на
исканата помощ от гледна точка на
спасителните екипи и/или експерти,
оборудването, както и средствата за
подпомагане;
– д руги подробности, които са от значение.
(3) При изключителни обстоятелства искането може да бъде отправено устно, при
условие че бъде писмено потвърдено в
срок 24 часа от получаването му.
(4) С траната, от която е поискана помощ,
своевременно взема решение по отношение на оказването на помощ и
информира във възможно най-кратък
срок искащата страна относно своите
способности за незабавна реакция, вида,
количеството и условията за оказване
на помощ.
(5) К оорд и на ц и я та се ос ъщес т вя ва о т
договарящата страна, изпратила искането по чл. 6. Искащата страна има
задъл жението да осиг у ри връзка и
превод през цялото време на мисията.
Страната, от която е поискана помощ,
е отговорна за командването на своите
спасителни екипи.
(6) А ко компетентните органи на страната,
от която е поискана помощ, преценят,
че изпълнението на определена задача
може да надвиши способностите на или
да застраши екипа или е в противоречие
с нейното национално законодателство,
те могат изцяло или частично да откажат
сътрудничество или да поставят условия
за изпълнение на задачата.
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(7) К
 омпетентните органи на страната, от
която е поискана помощ, своевременно
уведомяват писмено компетентните
органи на искащата страна в случай на
решение за частичен или пълен отказ
за изпълнение на задачата и посочват
причините за това.
(8) И нф орма ц и я , мат ери а л и , да н н и и
техническо оборудване, получени при
прилагането на това споразу мение,
могат да бъдат предоставяни на трети
страни само с предварителното писмено
съгласие на договарящата страна, която
ги е предоставила.
Член 7
Транзитно преминаване
(1) В
 сяка договаряща страна дава приоритет
и улеснява преминаването на границата и транзитното преминаване през
своята държавна територия на екипите
за оказване на помощ, оборудването и
средствата за подпомагане, предложени
на трета страна от другата договаряща
страна.
(2) Р едът за транзитно преминаване по
ал. 1 от този член се прилага след потвърждение за съгласие от компетентния
орган на страната, от която е поискана
помощ за трета страна.
(3) К омпетентните органи своевременно
взаимно се информират относно необходимостта от транзитно преминаване
през държавната територия на договарящата страна, договарят се за реда,
маршрута и начините за осъществяването му и ако е необходимо, осигуряват
ескорт на екипите за оказване на помощ
по време на транзитното преминаване.
Член 8
Оперативни контакти
Точките за контакт за изпращане и получаване на нотификации относно заплахи и
искания за помощ са:
– з а п ра ви т елс т во т о на Реп у бл и к а
България: Националният оперативен
център на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“,
Министерство на вътрешните работи;
– з а правителството на Румъния: Националният оперативен център на
Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Министерството
на вътрешните работи.
Член 9
Преминаване на държавната граница
(1) Х
 ората, застрашени или засегнати от
мащабна извънредна ситуация, природно или причинено от човек бедствие
или пожар в граничната зона, могат да
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преминават общата държавна граница
без формалности, по всяко време и
през всяка точка и могат да остават
на държавната територия на другата
договаряща страна до приключване на
опасната ситуация, като са задължени
да информират в най-кратък срок найблизкия граничен орган на държавата,
на чиято територия се намират.
(2) Ч леновете на екипите за оказване на
помощ преминават държавната граница
на искащата страна през граничните
контролно-пропускателни пунктове въз
основа на лична или колективна заповед
за осъществяване на мисия и валидни
документи за самоличност, представени
от ръководителя на екипа.
(3) В случай на мащабна извънредна ситуация, природно или причинено от
човек бедствие или пожар, възникнали
в граничната зона, екипите за оказване
на помощ могат да преминават държавната граница на места извън ГКПП с
валидни документи за самоличност. С
оглед осъществяване на тяхната мисия
членовете на спасителните екипи могат
да остават на държавната територия на
искащата страна, докато оказването на
помощ е необходимо.
(4) По време на престоя им на държавната
територия на искащата страна членовете на екипите за оказване на помощ
са задължени да спазват националното
законодателство на искащата страна.
Член 10
Използване на въздухоплавателни и плавателни средства
(1) В
 ъзд у хоплавателни или плавателни
средства могат да бъдат използвани за
операции по издирване и спасяване и за
транспортиране на екипите за оказване
на помощ, оборудването и средствата за
подпомагане на държавната територия
на искащата страна с цел провеждане
на операции по превенция, ограничаване и преодоляване на последиците
от бедствия.
(2) В случай на използване на въздухоплавателни и плавателни средства за
оказване на помощ информаци ята,
предоставяна съгласно процедурата по
чл. 7, включва и следните данни: вид
на въздухоплавателното/плавателното
средст во, д ържава на рег ист рац и я,
държавни знаци, брой на служителите
на въздухоплавателното/плавателното
средство, вид на транспортирането, вид
на товара, разписание на полета/плаването, поименен списък на пътниците и
екипажа, включително номера и видове
на документите за пътуване, маршрут
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на полета/плаването, място на кацане/
акостиране, други подробности, които
са от значение.
(3) Договарящите страни вземат мерки, за
да се уверят, че въздухоплавателните или
плавателните средства, използвани за
целите, посочени в ал. 1 на този член,
имат разрешение за преминаване през
въздушното или водното пространство
на техните държави по предоставените
коридори за полет или плаване, за кацане или акостиране и за излитане или
отплаване на или от местата, посочени
от компетентния орган на искащата
страна, дори без използването на международни летища или пристанища.
(4) А ко въздухоплавателните или плавателните средства кацат или акостират, или
излитат или отплават на или от места,
различни от международните летища
или пристанища, компетентните органи
уведомяват своевременно най-близката
митническа и гранична служба, както и
органа по въздухоплаването или плаването, компетентен да дава одобрение за
полети или плавания през националното
въздушно или водно пространство, чрез
изпращане на данните, посочени в ал. 2
на този член.
(5) О свен ако договарящите страни не се
споразумеят друго, за целите на това
споразумение полетите на въздухоплавателните средства или плаванията на
плавателните средства се осъществяват
в съответствие с правилата на Международната организация за гражданско
въздухоплаване или Международната
морска организация и националното законодателство на договарящите страни.
Член 11
Отговорност
(1) Д
 оговарящите страни се отказват от
искове за обезщетение в случай на материални щети или щети за околната
среда, причинени от член на екипа за
оказване на помощ при изпълнение на
задача, свързана с изпълнение на това
споразумение, както и от обезщетение,
свързано с увреждане или смърт на
член на екипа за оказване на помощ,
настъпили по време на изпълнение на
задачите съгласно това споразумение.
(2) В случай че член на екипа за оказване
на помощ причини щети на трето лице
на държавната територия на искащата
страна по време на изпълнение на задълженията си, свързани с изпълнението
на това споразумение, отговорността се
носи от искащата страна.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член
няма да се прилагат, в случай че щетите
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са причинени умишлено или в резултат
на груба небрежност, което е доказано
в съд на страната, искаща помощ.
(4) Р азпоредбите на това споразумение
относно исковете за обезщетение се
прилагат само по отношение на щети,
претърпени от членовете на екипите
за оказване на помощ по време на
оказването на помощ, от момента на
влизането им на държавната територия
на искащата страна до момента на отпътуването им.
(5) К омпетентните органи си сътрудничат
при оценката на щетите и улесняват
установяването на отговорността за
щети. За тази цел те обменят цялата
информаци я за тези щети, с която
разполагат.
Член 12
Разходи
(1) П
 редоставянето на помощ на основата на това споразумение е безплатно,
освен ако договарящите страни не се
споразумеят друго.
(2) А ко не е договорено друго, договарящата страна, поискала временно евакуиране на застрашено или пострадало
от бедствие население на държавната
територия на другата договаряща страна
съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1,
възстановява на страната, от която е
поискана помощ, разходите за издръжка,
медицински грижи, транспортиране и
други дейности, свързани с гражданите
на държавата на искащата страна, с
изключение на незабавната медицинска
помощ.
(3) С траната, от която е поискана помощ,
е освободена от плащане на разходи за
навигационни такси, за обслужването
на въздухоплавателните/плавателните
средства, предложени от страната, от
която е поискана помощ, или за други
услуги, предлагани от искащата страна,
съгласно споразуменията между договарящите страни. Разходите са за сметка
на искащата страна.
(4) Възстановяването на разходи, необходимите документи, условията за плащане
и другите релевантни подробности се
договарят в рамките на съвместната
комисия.
(5) Разходите, свързани с осъществяване на
формите на сътрудничество, посочени
в чл. 5, ал. 2, се покриват от всяка от
договарящите страни на основата на
реципрочност в рамките на бюджетите,
предложени от съвместната комисия
и одобрени съгласно п ри лож ими те
вътрешни разпоредби на договарящите
страни.
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Член 13
Защита на личните данни
(1) П
 ри изпълнение на разпоредбите на
това споразумение се обменят следните лични данни: фамилия, лично
име, дата на раждане, адрес, данни за
занимание, професия, работно място,
номер на документа за самоличност,
посочен в чл. 9, а при необходимост – и
здравословно състояние.
(2) О бработката на лични данни по това
споразумение се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни
и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на
данните).
Член 14
Обмен на класифицирана информация
С цел прилагане на разпоредбите на това
споразумение обменът на к ласифицирана
информация се осъществява при спазване
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Румъния за взаимна защита на класифицираната информация, подписано в Букурещ на
13 април 2006 г.
Член 15
Връзка с други международни правни инструменти
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори
и споразумения, по които те или техните
държави са страни.
Член 16
Уреждане на спорове
Всички спорове, свързани с тълкуването
или прилагането на това споразумение, се
решават в дух на добронамереност в рамките
на съвместната комисия.
Член 17
Заключителни разпоредби
(1) Т
 ова споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последната
нотификация, с която договарящите
страни взаимно се уведомяват за приключването на техните вътрешноправни
процедури, необходими за влизането
му в сила.
(2) Това споразумение се сключва за неопределен срок.
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(3) Т
 ова споразумение може да бъде изменяно по искане на всяка от договарящите
страни след постигане на взаимно съгласие за това. Всяко изменение влиза
в сила по реда на ал. 1 от този член.
(4) Това споразумение може по всяко време
да бъде прекратено от всяка от договарящите страни чрез писмено уведомление, изпратено по дипломатически път.
Прекратяването влиза в сила 3 (три)
месеца след датата на получаване на
уведомлението от другата договаряща
страна.
Подписано в Букурещ на 29 март 2019 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, румънски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различия в тълкуването предимство има текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Младен Маринов,
министър на
вътрешните работи
6615

За правителството
на Румъния:
Кармен Даниела Дан,
министър на
вътрешните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България, като Гарант, и
Европейската инвестиционна банка, като
Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български
енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на
проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. – ДВ,
бр. 99 от 2019 г. В сила от 3 август 2020 г.)
НАСТОЯЩОТО ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ (наричано по-долу „Гаранционно
споразумение“) е подписано на 14 октомври
2019 г. в София и на 17 октомври 2019 г. в
Люксембург
МЕЖДУ:
(1) Република България, действаща чрез
Министъра на финансите, г-н Владислав Горанов („Гаранта“),
И
(2) Европейска инвестиционна банка, финансова институция, създадена с Договора за
Европейския съюз, със седалище 100, бул. Конрад Аденауер, L-2950 Люксембург – Кирхберг,
Велико херцогство Люксембург (100, boulevard
Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg-Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg), представлявана
от Началника на отдел г-н Дитмас Думлих и
от Юрисконсулта г-н Алесандро Телини („Бенефициера“),
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КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:
(А) С ъгласно Договора за финансиране от
10 октомври 2019 г., сключен между
Бенефициера и Български енергиен
холдинг ЕАД, дружество, регистрирано в България, със седалище на ул.
Веслец № 16, София 1000, България,
регистрирано в Търговския регистър
на България с регистрационен номер
83137356 0 („ К р ед и т опо л у ч ат е л я “ ),
Бенефициерът е учредил в полза на
Кредитополучателя кредит в размер на
109 900 000,00 евро (сто и девет милиона
и деветстотин хиляди евро) („Договор
за финансиране“) за финансиране на
проект за изграждане на трансграничен
двупосочен тръбопровод между газопреносните системи на Гърция, включително Трансадриатическия газопровод (ТАГ) и България („Междусистемна газова връзка Гърция – България“).
(Б) К ато предварително условие за първото
плащане от страна на Бенефициера
по Договора за финансиране Гарантът
предоставя гаранция в полза на Бенефициера, за да гарантира плащането
на задълженията на Кредитополучателя към Бенефициера по Договора за
финансиране.
(В) М инистърът на правосъдието на Република България ще издаде правно становище по това Гаранционно
споразумение с форма и съдържание,
удовлетворяващи Бенефициера, както
е предвидено в Приложение III, като
условие за първото плащане от Бенефициера по Договора за финансиране.
ЗАТОВА СЕГА се договаря следното:
ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ
1. Тълкуване
1.1. В това Гаранционно споразумение, освен
ако не е посочено обратното
A) в сяко споменаване на:
(a) „ Гарантът“, „Бенефициерът“, „Кредитополучателят“ се тълкува като
включващ неговите и всички последващи правоприемници, разрешени правоприемници и разрешени
цесионери;
(b) т ова „Гаранционно споразумение“
или което и да било друго споразумение или инструмент е позоваване на
такова споразумение или инструмент
с измененията, новaциите, допълненията, удълженията или излаганията
по нов начин, направени от време
на време;
(c) „ лице“ включва всяко лице, фирма,
компания, корпорация, правителство, държава или държавна агенция,
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или асоциация, тръст или дружество
(независимо дали има отделна юридическа правосубектност, или не);
(d) „ регламент“ включва всеки регламент, правило, официална директива,
заявление или насока (независимо
дали със силата на закон, или не) на
всяко правителство, агенция, отдел
или регулаторна, саморегулираща
се или друга институция или организация;
(e) п озоваване на правна разпоредба
е позоваване на тази разпоредба с
измененията є или повторното є
приемане; и
(f) о свен ако не е предвидено друго,
време от деня е позоваване на люксембургско време;
B) п озоваванията на: (а) Членове, Съображения и Приложения са, освен ако изрично не е посочено друго, позовавания,
съответно на членове от, съображения,
графици и приложения към настоящото
Гаранционно споразумение, и (b) всяко
споразумение (включително настоящото
Гаранционно споразумение) е позоваване на такова споразумение с измененията, промените или допълненията
(независимо доколко фундаментални),
направени от време на време;
C) заглавията на Членовете и Приложенията
са само за улеснение на цитирането и
не засягат тълкуването на настоящото
Гаранционно споразумение;
D) д умите, означаващи единствено число,
включват формата за множествено число
и обратно; и
E) т ермин, използван във всяко уведомление, направено по или във връзка с това
Гаранционно споразумение, има същото
значение, което му е определено в това
Гаранционно споразумение.
1.2. Г арант ът признава и потвърж дава,
че е получил копие от Договора за
финансиране и е напълно запознат с
неговите условия.
1.3. Д
 ефиниции
О свен ако тук изрично не е предвидено друго, определените в Договора
за финансиране условия имат същото
значение, когато се използват тук.
В това Гаранционно споразу мение
(включително Приложенията):
„ Работен ден“ означава всеки ден,
различен от събота или неделя, когато
Бенефициерът е отворен за обичайната
си дейност в Люксембург.
„ Искане“ има значението, определено
за този термин в член 5.1.
„ EUR“ или „евро“ означава законната
валута на държавите – членки на Европейския съюз, които я приемат или са я
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приели като своя валута в съответствие
със съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора
за функционирането на Европейския
съюз или последващите ги договори.
„ EURIBOR“ има значението, дадено
му в Приложение II.
„ Закон за ратифициране“ означава
закона за ратифициране на това Гаранционно споразумение, приет от
Народното събрание на Република
България.
„ Договор за финансиране“ има значението, дадено му в съображение А
от настоящото Гаранционно споразумение.
„Обезпечени задължения“ означава
всичк и су ми, дъл ж ими и ли кои то
стават дължими от Кредитополучателя
по Договора за финансиране, независимо дали на определен падеж, поради
предсрочна изискуемост, или по друг
начин, включително дължимото и точното плащане на всички обезщетения
и други дължими суми, включително
суми по главницата, лихви, комисиони, плащане на обезщетение, данъци,
такси, разходи и разноски (включително съдебни такси), произтичащи
от неизпълнението от страна на Кредитополучателя на задълженията си,
както са предвидени в Договора за
финансиране.
„ Данък“ означава всякакви данъци,
налози, такси, мита или други такси
или удръж к и от подобно естест во
(включително всякакви санкции или
лихви, дължими във връзка с неплащане или забавяне на плащането на
някое от същите).
„ Мярка за преоценяване или преобразуване“ означава всяка мярка,
предприета съгласно Търговския закон
(Търговски закон) в рамките на всяко
реорганизационно производство (производство по оздравяване) или стабилизационно производство (производство
по стабилизация на търговец) с цел
или водеща до:
(а) намаляване на сумата на главница
или на неизплатена дължима сума във
връзка с всякаква допустима отговорност на Кредитополучателя; или
(б) анулиране на дългови инструменти,
емитирани от Кредитополучателя.
2. Гаранция и обезщетение
2 .1. Гарантът с настоящото гарантира на Бенефициера, като caution solidaire (солидарен
длъжник), в съответствие с предвидените
по-долу срокове и условия, плащането на
Обезпечените задължения, при условие,
че не се гарантират никакви суми, които
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вече са платени съгласно Договора за финансиране или от трета страна като, без
ограничение, застрахователна компания.
2 .2. За избягване на съмнения Бенефициерът
може да поиска плащане по това Гаранционно споразумение на един или няколко
пъти, при условие (i) че всяко действие,
иск или производство срещу Гаранта се
извършва от Бенефициера само в случай, че
Кредитополучателят не е спазил някое от
Обезпечените задължения на съответните
им дати за погасяване (включително, ако
такива Обезпечени задължения са дължими
в резултат на законова или договорна предсрочна изискуемост), (ii) че общата сума,
дължима от Гаранта съгласно настоящото
Гаранционно споразумение, не надвишава
общия размер на Обезпечените задължения, и (iii) че няма да има дублиране на
суми, платени от длъжник по Договора за
финансиране, и суми, платени от Гаранта
по настоящото Гаранционно споразумение.
2 .3. Гарантът неотменимо и безусловно:
(а) гарантира на Бенефициера своевременното плащане от страна на Кредитополучателя на всички Обезпечени задължения; и
(б) се задължава пред Бенефициера, когато
Кредитополучателят не плати каквато и да
е сума по отношение на някое от Обезпечените задължения, когато е дължима,
Гарантът незабавно да заплати тази сума
при поискване.
2 .4. Независимо от всякакви разпоредби в
противен смисъл в настоящото Гаранционно споразумение, ако което и да било
плащане, извършено от Гаранта на Бенефициера, или плащане, извършено от Кредитополучателя по Договора за финансиране
или някое освобождаване от задължение,
предоставено от Бенефициера (независимо
дали по отношение на задълженията на
Кредитополучателя, или на Гаранта, или
по каквато и да било гаранция, обезпечаваща тези задължения или по друг начин),
се избегне или редуцира (по отношение на
Кредитополучателя, в резултат на несъстоятелност или друго подобно събитие, засягащо Кредитополучателя), отговорността на
Гаранта продължава или се възстановява (в
зависимост от случая), все едно плащането,
освобождаването, избягването или редуцирането не е възникнало, а Бенефициерът
има право да възстанови стойността или
размера на тази гаранция или плащане от
Гаранта, все едно плащането, освобождаването, избягването или намаляването не
е възникнало.
3. Откази от права
3.1. С настоящото Гарантът се отказва от:
(а) всяко право, което той може да има,
да изисква от Бенефициера да раздели
което и да било действие между и спрямо
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други лица или да активира гаранция или
обезпечение като условие за активиране
на гаранци ята, предоставена съгласно
настоящото Гаранционно споразумение
(„bénéﬁce de division“);
(b) всяко право, което той може да има
първо да изиска от Бенефициера да заведе
дело срещу или да предяви претенция за
плащане от Кредитополучателя („bénéﬁce
de discussion“);
(c) предимството да бъде освободен от задължения, когато суброгацията в правата,
ипотеките и таксите на Бенефициера повече
не може да се осъществява в полза на Гаранта, чрез акт на Бенефициера („exceptio
subrogationis“);
(d) ползването на член 2032 от Люксембургския граждански кодекс (recours avant
paiement);
(e) дотолкова, доколкото това е позволено
съгласно разпоредбите на законодателството на Република България от задължителен
характер, от всяка суброгация в правата
на Бенефициера до пълното изплащане
на всички Обезпечени задължения; всяко
такова право на суброгация по тази гаранция е подчинено на всяко и всички права,
които Бенефициерът може да има срещу
Кредитополучателя, но само докато всички
Обезпечени задължения бъдат изплатени
изцяло; и
(f) възможността да претендира да се възползва от каквото и да било закъснение,
предоставено на Кредитополучателя.
3.2. Без да се засягат останалите разпоредби на това Гаранционно споразумение, в случай че Бенефициерът предяви
Искане към Гаранта за плащане на което
и да било Обезпечено задължение и при
условие, че Бенефициерът вече няма задължение да предостави или изплати на
Кредитополучателя един или повече траншове, Гарантът има правото да изплати
на Бенефициера всички (но не по-малко
от всички) неизплатени Обезпечени задължения, включително сумите, произтичащи от и изчислени от Бенефициера
по член 3.2 (лихви по просрочени суми)
от Договора за финансиране и член 11 от
настоящото Гаранционно споразумение
за пълно уреждане и изплащане на задълженията по него. Такова плащане се
извършва своевременно от Гаранта, но в
никакъв случай не по-късно от 10 (десет)
Работни дни след получаването от Гаранта
на изчисление за това от Бенефициера и
предоставянето на уведомление за такова
плащане на Бенефициера.
А ко Гарантът направи такова плащане и
изпълни всички парични задължения на
Кредитополучателя по Договора за финансиране, които все още са неизплатени

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

към момента на такова изпълнение (както е изчислено от Бенефициера), той се
суброгира, до степента на това плащане,
в правата и действията, свързани с това
плащане, които Бенефициерът има спрямо
Кредитополучателя. Гарантът се съгласява, че това право на суброгация не засяга
разпоредбите на член 3.1, (с) и (е) по-горе
и не може да се ползва като основание в
ущърб на Бенефициера.
П ри извършване на такова плащане от
Гаранта той се освобождава от всякакви
по-нататъшни задължения, без да се засягат
разпоредбите на членове 2.4 и 4.3.
4. Действие на гаранцията
4.1. Всяко бъдещо изменение на което и
да е условие на Договора за финансиране,
включително удължаване на падеж или
негово подновяване, н яма да промени
някое от задълженията по настоящото
Гаранционно споразумение, освен ако не е
уговорено друго в писмен вид между страните по това Гаранционно споразумение.
4.2. Без да се ограничава общият характер
на горното, задължението на Гаранта по
настоящото Споразумение е да изплати
Обезпечените задължения, ако Кредитополучателят не направи това, на съответните
им падежни дати (включително, ако тези
падежни дати са в резултат на ускоряване
на Обезпечените задължения в резултат на
доброволна или съдебна ликвидация (ликвидация), производство по несъстоятелност
(несъстоятелност), производство по реорганизация (производство по оздравяване)
или производство по стабилизация (производство по стабилизация на търговец),
открито срещу Кредитополучателя, или
клауза за ускоряване, включена в Договора
за финансиране), и не се засяга от каквото
и да е удължаване на времето.
4.3. Тази Гаранция е продължаващо обезпечение и остава в пълна сила и действие
(и няма да бъде засегната от каквато и да е
Мярка за преоценяване или преобразуване
или подобна мярка, предприета съгласно
който и да е приложим закон по отношение на Кредитополучателя), докато всички
Обезпечени задължения не бъдат изплатени, изпълнени или удовлетворени изцяло
независимо от ликвидацията или друга
недееспособност или някаква промяна в
учредяването на Кредитополучателя или
Гаранта (доколкото е приложимо), или от
уреждането на сметка или какъвто и да
било друг въпрос.
4.4. Това Гаранционно споразумение съществува заедно с всяка друга гаранция
или друго обезпечение, дадени за задълженията по Договора за финансиране. Това
Гаранционно споразумение продължава да
съществува дори след реализирането или
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принудителното изпълнение на другите
обезпечения. Освен това, предоставянето
или добавянето на нови гаранции или
обезпечения към това Гаранционно споразумение в никакъв случай не променя
задълженията на Гаранта по това Гаранционно споразумение.
4.5. Всяко освобождаване от това Гаранционно споразумение е невалидно и лишено
от правно действие, ако плащане, получено
от Бенефициера и прието за удовлетворяване на всички или част от Обезпечените
задължения, е (i) избегнато или обявено
за недействително спрямо кредиторите на
извършителя на такова плащане или (ii)
става възстановимо от Бенефициера на
трета страна, или (iii) се докаже, че не е
било ефективно получено от Бенефициера.
4.6. Тази Гаранция няма да бъде засегната
от каквото и да е време или отсрочка,
предоставени на което и да е лице, или
от въздържане или забавяне от страна на
Бенефициера при окончателното оформяне или прилагане на всякакви права по
гаранции, или права или средства за защита, които Бенефициерът може сега или
по всяко време в бъдеще да притежава от
или срещу Гаранта или някое друго лице.
4.7. Неупражняването от страна на Бенефициера или забавянето от негова страна
да упражни което и да е от неговите права
по настоящото Гаранционно споразумение
не действа като освобождаване от задължения по него, нито пък каквото и да е
частично упражняване на такова право
изключва всяко по-нататъшно или друго
упражняване на тези или други права.
5. Форма на искане – Дата на плащане
5.1. Бенефициерът активира гаранцията,
създадена по силата на това Гаранционно
споразумение, като отправя писмено искане
до Гаранта чрез факс или с препоръчана
поща или с куриерска служба с обратна
разписка („Искането“). Всяко искане за
плащане следва да е по същество съгласно
формата, предвидена в Приложение I.
5.2. Всички плащания, заявени в Искането,
се заплащат от Гаранта в рамките на 10
(десет) Работни дни от получаването на
Искането от Гаранта („Период на плащане“) чрез банков превод по определената
сметка на Бенефициера, посочена на Гаранта в Искането.
6 . Мярка за преоценяване или преобразуване
6 .1. Страните по настоящото Гаранционно
споразумение изрично се споразумяват, че
Мярка за преоценяване или преобразуване
във връзка с някое от Обезпечените задължения няма да засегне задълженията на
Гаранта по това Гаранционно споразумение.
Следователно, Гарантът гарантира всички
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Обезпечени задължения, които Кредитополучателят би трябвало да изпълни, ако
не е имало Мярка за преоценяване или
преобразуване. След пълното и неотменимо
изплащане от страна на Гаранта на задълженията му по този Гаранционен договор до
степента, позволена от законодателството
на Република България от задължителен
характер, Бенефициерът, когато е приложимо, при поискване от Гаранта прехвърля на
последния безвъзмездно всички обикновени
акции или други инструменти на собственост на Кредитополучателя, които са били
приписани на Бенефициера във връзка с
Мярката за преоценяване или преобразуване („Инструменти за преобразуване“).
6 .2. Гарантът признава, че има право да
получи Инструментите за преобразуване от
Бенефициера съгласно предходния параграф
като следствие от неговото плащане по
Гаранцията и се задължава, в полза на Кредитополучателя, да не упражнява никакви
права на регрес срещу Кредитополучателя,
които биха възникнали в резултат на плащане по Гаранцията до степента, в която
такъв регрес би възникнал по отношение
на задължение на Кредитополучателя, което е било изпълнено чрез предоставяне
на такива Инструменти за преобразуване
на Бенефициера (и до степента на такова
изпълнение).
7. Продължителност
Това Гаранционно споразумение се прекратява автоматично на датата, на която са
изпълнени всички Обезпечени задължения
съгласно член 2.4 по-горе.
8. Без ограничение на гаранцията
8 .1. За избягване на съмнение няма да се
прилагат ограничения за гаранцията от
страна на Гаранта за всички суми, дължими от Кредитополучателя на Бенефициера
съгласно Договора за финансиране, и Гарантът гарантира тези суми в пълен размер.
8 .2. До степента, позволена от закона,
Гарантът с настоящото изрично се отказва от всяко право, което има или може
да има, което би могло да редуцира или
погаси задълженията му за плащане по
настоящото Гаранционно споразумение
чрез прихващане.
8 .3. Гарантът признава, че не може да
представи каквито и да било средства за
защита, които са чисто лични за Кредитополучателя.
8 .4. Гарантът приема, че неговите задължения за извършване на плащания по този
договор не се засягат от следните събития
по смисъла на българския Търговски закон
(Търговски закон): откриване на доброволна или съдебна ликвидация (ликвидация),
производство по неплатежоспособност
(несъстоятелност), производство по реорганизация (производство по оздравяване)
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или производство по стабилизиране (производство по стабилизация на търговец)
(включително всякакви Мерки за преоценяване или преобразуване).
8 .5. Гара н т ът н я ма п ра во да оспорва
искания за изпълнение по това Гаранционно споразумение, нито да повдига
възражения, защити или изключения от
или свързани със:
(i) промяна в правната и/или финансовата ситуация на Кредитополучателя
(включително сливане, разделяне или
друга форма на юридическа или корпоративна реорганизация), и
(ii) факта, че Обезпечените задължения
са били предсрочно изискуеми и че в
резултат на това те трябва да бъдат
изпълнени от Кредитополучателя на
дата, която е по-ранна от датата, на
която е трябвало да бъдат изпълнени
първоначално; като резултат всяко ускоряване на Обезпечените задължения
е задължително за Гаранта.
9. Заявления, гаранции и уговорки на
Гаранта
9.1. Гаран т ът с настоящото за явява и
гарантира на Бенефициера, че по време
на съществуването на това Гаранционно
споразумение:
(а) Статут и надлежно разрешение
(i) той притежава качеството, властта
и правомощията да встъпи, поеме и
изпълнява задълженията, изразени като
приети от него съгласно настоящото
Гаранционно споразумение, и всички
действия, необходими за упълномощаване встъпването в, осъществяването
и изпълнението на задълженията, изразени като приети от него по силата
на това Гаранционно споразумение, са
надлежно предприети;
(ii) встъпването в, осъществяването и
изпълнението от страна на Гаранта на
задълженията му по това Гаранционно
споразумение, включително без ограничение на Гаранцията, предоставена по
силата на това Гаранционно споразумение за всички суми, които са част от
Обезпечените задължения, е надлежно
оторизирано от Народното събрание
на Република България и Министерския съвет на Република България и
подписалите от страна на Гаранта са
надлежно оправомощени и упълномощени да изпълняват това Гаранционно
споразумение от негово име;
(iii) Гарантът гарантира, че Гаранцията, предоставена съгласно настоящото
Гаранционно споразумение за всички
суми, които са част от Обезпечените
задължения, е в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския
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съюз относно държавните помощи и
свързаните с тях подзаконови разпоредби, Решение С (2018) 7295 на Европейската комисия от 8.11.2018 г. относно
държавната помощ за Междусистемна
газова връзка Гърция – България, както
и с българското първично и вторично
законодателство относно държавните
помощи и държавногарантирания дълг.
(b) О бвързващи задължения
З адълженията, изразени като приети от
него съгласно настоящото Гаранционно
споразумение, са законни и валидни
задължения, обвързващи го в съответствие с условията на това Гаранционно
споразумение.
(c) И
 збор на право и юрисдикция
И зборът на люксембургското законодателство като приложимо законодателство за това Гаранционно споразумение ще се признава и изпълнява от
съдилищата и органите на Република
България и всяко решение, получено в
Люксембург във връзка с това Гаранционно споразумение, ще бъде признато
и изпълнено от съдилищата и органите
в Република България.
(d) В сички предприети действия
В сички действия, условия и обстоятелства, които трябва да бъдат направени,
изпълнени и извършени с цел:
(i) да му позволи законно да встъпи,
упражнява правата си и да изпълнява и
да спазва задълженията, изразени като
приети от него в настоящото Гаранционно споразумение,
(ii) да осигури, че задълженията, изразени като приети от него в настоящото
Гаранционно споразумение, са законни,
валидни и обвързващи, и
(iii) да се направи това Гаранционно
споразумение допустимо доказателство
в Република България и в Люксембург,
са направени, изпълнени и извършени.
(e) Равностойни рискове
С ъгласно законите на Република България исковете на Бенефициера срещу
него по това Гаранционно споразумение ще са най-малкото равностойни
на исковете на всички други негови
необезпечени кредитори освен тези
кредитори, чиито искове задължително
се предпочитат от закона.
(f) Б ез такси за завеждане или гербови
налози
С ъгласно законите на Република България или Люксембург не е необходимо
това Гаранционно споразумение да бъде
заведено, регистрирано или записано в
който и да е съд или друг орган в такава юрисдикция, или да се заплащат
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каквито и да било гербови налози, такси
за регистрация или други подобни за или
във връзка с това Гаранционно споразумение или трансакциите, предвидени
в това Гаранционно споразумение.
(g) Б
 ез противоречия
В стъпването в, изпълнението, упражняването на права и изпълнението на
задълженията, изразени като приети
от него съгласно настоящото Гаранционно споразумение, няма сега и за
в бъдеще да:
(i) п ротиворечи на разпоредбите на:
(А) каквото и да било споразумение,
ипотека, облигация или друг инструмент или договор, по който той е
страна или който е обвързващ за него
или за някой от неговите активи,
(В) какъвто и да било приложим
закон, наредба или официална или
съдебна заповед, или
(ii) направи невярно някое заявление,
направено съгласно настоящия член 9.1.
(h) Без съдебни спорове
Н яма текущи съдебни спорове, арбитражни дела, административни производства или разследвания или такива,
които, доколкото му е известно, има
опасност да възникнат или са висящи
пред н якой съд, арбит ра жен орган
или агенция, които са довели или ако
са неблагоприятно определени, има
разумна вероятност да повлияят на
изпълнението на задълженията му по
това Гаранционно споразумение, нито
съществува неизпълнено съдебно или
арбитражно решение срещу него.
(i) Извършване на дейност
(i) не е необходимо съгласно законодателството на Република България
Бенефициерът да бъде лицензиран,
квалифициран или по друг начин оправомощен да извършва дейност в
Република България:
(А) за да може Бенефициерът да упражнява правата си по настоящото
Гаранционно споразумение; или
(Б) заради изпълнението на това Гаранционно споразумение или изпълнението от него на задълженията му
по това Гаранционно споразумение,
(ii) Бенефициерът не е и няма да се
счита за местно лице, със седалище или
извършващ стопанска дейност в Република България само заради сключването, изпълнението и/или прилагането
на това Гаранционно споразумение.
(k) Информация
Ц ялата информация, предоставена от
Гаранта на Бенефициера във връзка с
това Гаранционно споразумение, е вярна,
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пълна и точна във всяко отношение и не
е подвеждаща по никакъв начин и не са
му известни факти или обстоятелства,
които не са били разкрити на Бенефициера и които, ако бъдат разкрити,
биха могли да повлияят неблагоприятно
на решението на лице, което обмисля
дали да предостави, или не кредит на
Кредитополучателя, или да предостави
такъв кредит срещу Гаранционното
споразумение, дадено от Гаранта.
9.2. Гарантът приема и се съгласява, че по
време на съществуването на това Гаранционно споразумение:
(а) Разрешения
Той следва да получи, спазва условията и прави всичко необходимо, за да
запази в пълна сила и действие всички
разрешения, одобрения, лицензи и съгласия, изисквани съгласно законите
на Република България, позволяващи
му законно да встъпва в, да упражнява
правата си и да изпълнява задълженията си, изразени като приети от него
с ъгласно нас т оя що т о Гара н ц ион но
споразумение, и да гарантира законността, валидността, приложимостта
и допустимостта като доказателство
на това Гаранционно споразумение в
Република България и в Люксембург.
(b) Без действия
Той няма да предприеме каквито и да
било действия, които биха направили
някое от направените в член 9.1 по-горе
заявления невярно, докато продължава
настоящото Гаранционно споразумение.
(c) Задължение за уведомяване
Той уведомява Бенефициера за настъпването на събития, които водят до или
биха могли основателно да се очаква
да доведат до невярност на някое от
изявленията по член 9.1 по-горе.
10. Данъци
10.1 Всички данъци и фискални такси,
произтичащи от или във връзка с това
Гаранционно споразу мение, се поемат
от Гаранта. Гарантът извършва всички
плащания по настоящото Гаранционно
споразумение брутно без удържане или
приспадане на данъци и фискални такси.
10.2. Ако някоя сума по отношение на
приложимите данъци и фискални такси
трябва да бъде приспадната, удържана
или задържана от някоя сума, дължима
съгласно това Гаранционно споразумение,
Гарантът се задължава да заплати такава
допълнителна сума, каквато може да е необходима, за да гарантира, че Бенефициерът
получава нетна сума, равна на пълната
сума, на която има право съгласно това
Гаранционно споразумение.
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1 0.3 Гарантът се задължава да изплати и
да предпази Бенефициера от загуби и щети
за суми, разходи или загуби, понесени от
Бенефициера във връзка с всякакви гербови
налози, регистрации или подобни данъци
или нотариални такси, които са дължими
за Гаранта.
11. Лихва за забава
11.1. При спазване на члeн 11.2 по-долу, ако
Гарантът не плати дължима от него сума
по това Гаранционно споразумение (i) в
рамките на съответния Период на плащане,
съгласно член 5.2, или (ii) по друг начин,
съгласно член 3.2, се начислява лихва без
предизвестие (mise en demeure) за всяка просрочена сума, платима съгласно сроковете
на това Гаранционно споразумение, считано
от изтичането на съответния Период на
плащане до датата на плащане от Гаранта,
при лихвен процент за забава, равен на 2%
(два процента) годишно плюс EURIBOR
(1 (един) месец) (както е приложим към
действителната дата на плащане от Гаранта). За целите на определяне на EURIBOR
съответните периоди по смисъла на Приложение II са последователни периоди от
един месец, започващи от изтичането на
Периода на плащане.
11.2. Лихва за забава върху всяка сума,
представляваща лихва, се дължи само в
резултат на съдебен иск или специално
споразумение между Бенефициера и Гаранта и при условие че тази лихва се дължи
поне за една цяла година.
11.3. Всяка лихва по това Гаранционно
споразумение се начислява за всеки изминал ден и се изчислява въз основа на
действителния брой на изминалите дни и
година от 360 (триста и шестдесет) дни.
12. Други такси
Гарантът поема собствените си разходи
и разноски (включително съдебни такси),
направени в резултат на договарянето,
подготовката, регистрацията или превода
на настоящото Гаранционно споразумение.
В сички такси, разходи и разноски (включително съдебни такси), направени в резултат
на изпълнението на настоящото Гаранционно споразумение, се поемат от Гаранта.
13. Конвертиране на валута
В сяко плащане, което трябва да бъде извършено от Гаранта по това Гаранционно
споразумение, се извършва в евро.
14. Уведомления
14.1. Всяко съобщение, което трябва да
бъде направено по силата на или във връзка с това Гаранционно споразумение, се
извършва в писмена форма и освен ако не
е посочено друго, може да бъде направено
чрез факс или писмо.
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 4.2. Адресът и номерът на факса (и отделът
1
или служителят, ако има такъв, на чието
внимание трябва да се направи съобщението) на Гаранта и Бенефициера за всички
съобщения или документи, които трябва да
бъдат направени или доставени по силата
на или във връзка с това Гаранционно
споразумение, са посочените по-долу:
Република България
Адрес:
ул. Г. С. Раковски № 102
1040 София, България
Имейл:
ifi@minfin.bg
Факс №:
+359 2 9859 2402
На внима- Министерство на финансинието на:
сите, Дирекция „Междунар од н и фи н а нс ови и нс т итуции“
Европейска инвестиционна банка
Адрес:
98-100 булевард Конрад
Аденауер
L-2950 Люксембург
Факс №:
+ 352 4379 67290
Имейл:
ops-csee4-secretaries@eib.com
На внима- OPS/CSEE/4-PUB SEC
нието на:
(BG, RO, TUR)
и ли всеки заместващ адрес, номер на факс
или отдел или служител, за които Гарантът може да уведоми Бенефициера или, в
зависимост от случая, Бенефициерът може
да уведоми Гаранта, във всеки случай с
предизвестие от не по-малко от 5 (пет)
работни дни.
В сяко изпратено по пощата и надлежно
адресирано, с потвърждение за получаване,
уведомление се счита за направено, когато
бъде получено. Всяко изпратено чрез факс
известие се счита за направено, когато е
пратено, при условие че от факса на изпращача е издаден доклад (съобщение, справка)
за предаването (такъв доклад представлява
доказателство за такова предаване).
15. Прехвърляне
1 5.1. Гарантът не може да прехвърля своите права по този Гаранционен договор
без предварителното писмено съгласие на
Бенефициера.
16. Продължаващи задължения
16.1. С настоящото е изрично договорено,
че каквато и да е промяна в правното положение на Гаранта няма да засегне неговите
задължения по това Гаранционно споразумение. В тази връзка Гарантът се съгласява,
че ако някоя промяна в неговото правно
положение повлияе по някаква причина на
приложимостта на това Гаранционно споразумение, той се задължава незабавно да
предостави нова гаранция на Бенефициера
при същите условия като Гаранционното
споразумение, докато Обезпечените задължения не бъдат неотменимо и безусловно
платени и изпълнени изцяло.
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1 6.2. Препратките към Бенефициера се
считат, че включват всеки разрешен правоприемник или наследник на Бенефициера
и всяко лице, което по силата на който и
да е приложим закон е поело правата и
задълженията на Бенефициера по настоящото Споразумение или по Договора
за финансиране или на когото съгласно
такива закони същите права и задължения са били прехвърлени или подновени
или възложени по какъвто и да е начин.
Доколкото по силата на закона се изисква
последващо уведомление или каквато и да
е друга стъпка, за да влезе горното в сила,
такова последващо уведомяване или стъпка ще бъде направено, като с настоящото
Гарантът упълномощава Бенефициера да
прави всякакви уведомления и/или да
предприеме всякакви други стъпки и се
задължава и той да направи същото, ако
бъде поискано от Бенефициера.
16.3. До степента, изисквана от приложимото право и без да се засягат други
условия от настоящото Споразумение или
от Договора за финансиране, и по-специално параграф 16.1 от настоящия член,
Бенефициерът с настоящото изрично си
запазва съх ран яването на гаранци ята,
създадена с настоящото Споразумение,
в случай на предоставяне, подновяване,
изменение или всяко друго прехвърляне
на Обезпечените задължения или други
права, произтичащи за него по Договора
за финансиране.
17. Незаконосъобразност
А ко по някое време една или повече от
разпоредбите (или част от нея) на това
Гаранционно споразу мение станат във
всякакво отношение невалидни, незаконни
или неприложими по силата на който и да
е приложим закон, тази разпоредба (или
съответната част от нея) се отделя от останалата част и валидността, законността и
приложимостта на останалите разпоредби
на това Гаранционно споразумение не се
засягат или накърняват по никакъв начин.
Това Гаранционно споразумение обаче след
това ще бъде изменено от страните по такъв
начин, че да се постигне, без нарушаване
на закона, намерението на страните по
отношение на тази отделена разпоредба.
18. Без отказ
Н икакъв пропуск или забавяне, или еднократно или частично упражняване от
страна на Бенефициера на което и да е
от неговите права или средства за защита
съгласно настоящото Гаранционно споразумение няма да се тълкува като отказ
от такова право или средство за защита и
Бенефициерът няма да носи отговорност
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за такъв пропуск, забавяне или еднократно
или частично изпълнение на такова право
и средство за защита.
19. Прихващане
Б енефициерът може да прихване всяко
задължение с настъпил падеж, дължимо
от Гаранта по настоящото Гаранционно
споразумение (до степента, до която е
действително притежавано от Бенефициера) срещу всяко задължение (независимо
дали е, или не е настъпило), дължимо
от Бенефициера на Гаранта, независимо
от мястото на плащане, банковия клон
или валутата на всяко от задълженията.
Ако задълженията са в различни валути,
Бенефициерът може да конвертира всяко
задъл жение в съответствие с член 13.
Ако някое задължение е неликвидирано
или неопределено, Бенефициерът може
да направи прихващане в размер, оценен
от него добросъвестно като сума на това
задължение.
20. Изменения
Н астоящото Гаранционно споразумение
не може да бъде изменяно, променяно или
отменяно освен с писменото съгласие на
Гаранта и Бенефициера.
21. Влизане в сила
Н астоящото Гаранционно споразумение
влиза в сила на датата, на която Бенефициерът изпрати писмено уведомление до
Гаранта, потвърждаващо, че Бенефициерът
е получил:
(а) заверено копие от документа за ратификаци я от Народното събрание на
Република България на това Гаранционно
споразумение;
( b) правно становище, издадено от министъра на правосъдието на Република
България във форма и със съдържание,
удовлетворяващи Бенефициера, както е
предвидено в Приложение III; и
(c) искане от страна на Кредитополучателя
за изплащане на транш съгласно член 1.2.B
от Договорa за финансиране.
22. Отказ от суверенен имунитет
С траните по това Споразумение се съгласяват, че това Гаранционно споразумение
е от търговско естество и с настоящото
се задължават да се откажат от всякакви
имунитети от юрисдикцията на съдилищата в град Люксембург, които те могат
да ползват сега или по-нататък във всяка
страна, при условие обаче, че не се отказват от имунитет по отношение на: (а)
настоящи или бъдещи „помещения на представителството“, както са определени във
Виенската конвенция за дипломатическите
отношения, подписана през 1961 г., (b) „консулски помещения“, както са определени
във Виенската конвенция за консулските
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отношения, подписана през 1963 г., или (c)
военни активи, свързани с отбраната на
Република България.
До степента, до която не е забранено от
задължителното право, Гарантът неотменимо и безусловно:
(i) се съгласява да не претендира за имунитет от съдебни производства, заведени
от Бенефициера срещу Гаранта във връзка
с това Гаранционно споразумение, и да
гарантира, че няма да бъде предявявана
такава претенция от негово име, при условие обаче, че имунитетът не се отменя по
отношение на: (а) настоящи или бъдещи
„помещения на представителството“, както
са определени във Виенската конвенция за
дипломатическите отношения, подписана
през 1961 г., (б) „консулски помещения“,
както са определени във Виенската конвенция за консулските отношения, подписана
през 1963 г., или (в) свързани с отбраната
военни активи на Република България; и
(ii) като цяло се съгласява с предоставянето
на компенсации или със започването на
правни действия и процедури във връзка с
производствата, посочени в подпараграф (i)
по-горе.
23. Приложимо право
Това Гаранционно споразумение и всички
извъндоговорни задължения, произтичащи
от него, се уреждат и тълкуват в съответствие с Люксембургското право.
М ястото на изпълнение на това Гаранционно споразумение е седалището на
Бенефициера.
24. Юрисдикция
2 4.1. Съдилищата в град Люксембург имат
изключителна юрисдикция да разрешават
всеки спор („Спор“), произтичащ от или
във връзка с това Гаранционно споразумение (включително спор относно съществуването, валидността или прекратяването
на това Гаранционно споразумение или
последствията от неговата нищожност),
или всяко извъндоговорно задължение,
произтичащо от или във връзка с това
Гаранционно споразумение.
2 4.2. Страните са съгласни, че съдилищата
в град Люксембург са най-подходящите и
удобни съдилища за уреждане на Спорове
между тях и съответно, че няма да спорят
за противното.
25. Цялото споразумение
С ъображенията и Приложенията са неразделна част от настоящото Гаранционно
споразумение.
К ъм това Гаранционно споразумение са
приложени следните Приложения:
Приложение I: Форма на Искане
Приложение II: EURIBOR
П риложение III: Форма на Правно становище
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 ова Гаранционно споразумение може да
Т
бъде изготвено в произволен брой копия и
чрез обмен по факс на изготвените страници с подписи, като всички те заедно
съставляват едно и също Гаранционно
споразумение.
Това Гаранционно споразумение представлява цялото Споразумение между Бенефициера и Гаранта във връзка с въпросите,
изложени тук, и отменя всички предишни
споразумения, независимо дали изрични,
или косвени, във връзка с него.
В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО страните
изготвиха това Гаранционно споразумение
в 4 (четири) оригинала на английски език
в деня и годината, написани първо по-горе,
като всички те заедно потвърждават същото
Споразумение.
В София на
14 октомври 2019 г.
Подписано за и от
името на
Република България:
Владислав Горанов,
министър на
финансите

В Люксембург на
17 октомври 2019 г.
Подписано за и от
името на Европейската
инвестиционна банка:
Дитмар Думлих,
началник-отдел
Алесандро Телини,
юрисконсулт

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФОРМА НА ИСКАНЕ
До: Република България
Адрес: [●]
Факс №: [●]
Електронна поща: [●]
Н а вниманието на: Министъра на финансите, г-н Владислав Горанов
[ВПИШЕТЕ ДАТА]
Уважаеми господа,
П рави се позоваване на Гаранционното
споразумение от [●] 2019 г., сключено между
Република България, като гарант, и нас,
Европейска инвестиционна банка, като бенефициер („Гаранционното споразумение“).
Термините, определени в Гаранционното
споразумение, имат същото значение, когато
се използват в това Искане.
1. Ние удостоверяваме, че Кредитополучателят следваше да плати сумата от [•]
(„Дължимата сума“) на [•] по Договора за
финансиране и не е платила Дължимата
сума в нарушение на Договора за финансиране. Дължимата сума се отнася за
а) ….. евро за [главница]
b) …… евро за [лихва]
c) …… евро за [други]
и съответно тя е гарантирана по силата на
Гаранционното споразумение. Затова изискваме плащане от Гаранта на сумата от [•]
2 . Плащането следва да се извърши по
следната сметка:
Swift код:
Номер на сметка:
Банка:
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3 . Плащането по това Искане следва да
се извърши незабавно след получаването
му и при всички случаи в рамките на 10
(десет) работни дни след получаване на
това Искане и без да се засяга член 11.1
от Гаранционното споразумение.
Искрено Ваша,
Европейска инвестиционна банка
ПРИЛОЖЕНИЕ II
EURIBOR
„EURIBOR“ означава:
1. по отношение на съответен период от
по-малко от един месец, екранният лихвен
процент (както е определен по-долу) за
срок от един месец;
2 . по отношение на съответен период от
един или повече месеца, за които е наличен екранен лихвен процент, приложимият
екранен лихвен процент за срока за съответния брой месеци; и
3 . по отношение на съответен период,
по-дълъг от един месец, за който не е наличен екранен лихвен процент, лихвеният
процент, получен чрез линейна интерполация с позоваване на два екранни лихвени
процента, единият от които е приложим
за следващ по-кратък период, а другият за
следващ по-дълъг период от времетраенето
на съответния период,
и ако и в двата случая лихвеният процент
е по-малък от нула, EURIBOR се счита
за нула.
(периодът, за който се взема лихвеният
процент или от който са интерполирани
лихвените проценти, е „Представителен
период“).
За целите на параграфи 1, 2 и 3 по-горе:
(i) „ налични“ означава лихвените проценти за определени падежи, които
се изчисляват и публикуват от Global
Rate Set Systems Ltd (GRSS) или друг
такъв доставчик на услуги, избран от
Европейския институт за парични пазари (EMMI), който се спонсорира от
EMMI и EURIBOR ACI, или който и
да е правоприемник на тази функция
на EMMI и EURIBOR ACI, определен
от Бенефициера; и
(ii) „ Екранен лихвен процент“ означава
лихвения процент за депозити в евро за
съответния период, публикуван в 11:00
часа брюкселско време, или в по-късен
момент, приемлив за Бенефициера в
деня („Дата на актуализация“), който
се пада 2 (два) съответни работни дена
преди първия ден на съответния период,
на страницата на Ройтерс EURIBOR
01 или на страницата на наследника
му или ако това не може да стане,
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посредством всякакви други средства
за публикуване, избрани за тази цел от
Банката (Бенефициера).
А ко такъв екранен лихвен процент не е
публикуван, Бенефициерът ще поисква от
главните офиси на четири големи банки
в еврозоната, избрани от Бенефициера, да
посочат лихвения процент, по който се
предлагат от всяка от тях депозитите в
евро за съпоставима сума приблизително
в 11:00 часа брюкселско време, на Датата
на актуализация, на първокласни банки
на междубанковия пазар в еврозоната за
период, равен на Представителния период.
Ако са предоставени най-малко 2 (две) котировки, лихвеният процент за тази Дата
на актуализация ще бъде средноаритметичното на котировките.
А ко се предоставят по-малко от 2 (две)
котировки, както е поискано, лихвеният
процент за тази Дата на актуализация ще
бъде средноаритметичната стойност на
лихвените проценти, котирани от основните
банки в еврозоната, избрани от Бенефициера, в приблизително 11:00 часа брюкселско
време, на деня, който е 2 (два) съответни
работни дена след Датата на актуализация,
за заеми в евро в съпоставим размер за
водещи европейски банки за период, равен
на Представителния период.
А ко няма наличен лихвен процент, както е
предвидено по-горе, EURIBOR е лихвеният
процент (изразен като процентна ставка за
година), който се определя от Бенефициера
като стойност на база всички разходи на
Бенефициера за финансирането на съответната просрочена сума, изчислен въз основа
на приложимия тогава вътрешногенериран
референтен лихвен процент на Бенефициера
или алтернативен метод за определяне на
лихвения процент, разумно определен от
Бенефициера.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За целите на предходните определения:
1) Всички проценти, получени от изчисленията, посочени в настоящото приложение,
се закръгляват, ако е необходимо, до найблизката хилядна от процентния пункт,
като половинките се закръгляват нагоре;
2) Бенефициерът незабавно информира
Гаранта за получените от Бенефициера
котировки; и
3) Ако някоя от изброените по-горе разпоредби стане несъвместима с разпоредби,
приети под егидата на EMMI и EURIBOR
ACI (или който и да е наследник на тази
функция на EMMI и EURIBOR ACI, определен от Бенефициера) по отношение на
EURIBOR, Бенефициерът може с уведомление до Гаранта да измени разпоредбата,
за да я приведе в съответствие с тези други
разпоредби.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ФОРМА НА ПРАВНО СТАНОВИЩЕ
[Място] [●], [Дата] [●]
До:
Европейска инвестиционна банка
100, булевард Конрад Аденауер,
L-2950 Люксембург
Н а вниманието на: Правен отдел – Операции (Ref. JU Ops 2/SEE)
П равно становище относно БЕХ IGB ИНТЕРКОНЕКТОР,
Serapis No. 2014-0376, FI No. 89.282 (BG)
Уважаеми Господа,
В качеството си на Министър на правосъдието на Република България във връзка със:
(i) Договор за финансиране, озаглавен
БЕХ IGB Интерконектор, FI No. 89.282
(BG) между Европейска инвестиционна
банка („Банката“) и Български енергиен
холдинг ЕАД („Кредитополучателят“) в
размер на 109 900 000 евро (сто и девет
милиона и деветстотин хиляди евро) от
дата [●] („Договорът за финансиране“); и
(ii) Гаранционно споразумение между Република България като гарант („Гарантът“)
и Банката като бенефициер във връзка с
Договора за финансиране („Гаранционното
споразумение“),
Предоставям това становище съгласно член
1.04B(e) от Договора за финансиране. Всички термини, използвани тук и недефинирани
по друг начин, имат същото значение както
в Гаранционното споразумение.
Разгледах оригинала на Договора за финансиране и Гаранционното споразумение
и разгледах закони, документи и други материали, които счетох за необходими или
подходящи за целите на това становище.
1. Предвид гореизложеното считам, че:
(а) С ъгласно член 84, параграф 9 и член
85 от Конституцията на Република
Българи я Народното събрание е
компетентният орган, който дава съгласие за сключването и ратифицирането на международни споразумения
за сключване на държавни заеми от
името на Република България. Съгласно член 70 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2019 г., обнародван в ДВ, бр. 103
от 13.12.2018 г., Народното събрание е
упълномощило Министерския съвет
да действа от името на Република
България по отношение на сключването на Гаранционно споразумение с
Банката и предприемането на всички
необходими действия за поемане
и изп ъ л нен ие на за д ъ л жен и я та,
съдържащи се в това Гаранционно
споразумение;
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(b) М
 инистерският съвет, след разглеждане на договорените проекти на
Договора за финансиране, Гаранционното споразумение и цялата допълнителна документация към него,
е одобрил на [●] с решение № [●] от
името на Република България проекта на Гаранционно споразумение
и е упълномощил Министъра на
финансите да подпише от името на
Република България Гаранционното
споразумение;
(c) Гаранционното споразумение е надлежно оформено и подписано от
името на Гаранта от г-н [●], Министър
на финансите, по силата на правомощията, дадени му по гореспоменатата
правителствена процедура;
(d) Н а [●] Народното събрание на основание член 85, параграф 1, т. 4,
5, 7 и 8 от Конституцията на Република България е ратифицирало
Гаранционното споразумение между
Република България и Банката за
сумата от 109 900 000 евро (сто и
девет милиона и деветстотин хиляди
евро) плюс лихвите и свързаните
разходи, такси и разноски;
(e) В съответствие с разпоредбите на
член 98, т. 4 от Конституцията на
Република България Президентът
на Реп у бл и к а Бъ л гари я е изда л
Указ № [●] (обнародван в Държавен
вестник, бр. [●] от [дата]), с който
постановява обнародването на Закона
за ратифициране на Гаранционното
споразумение между Република България и Банката;
(f) З адълженията на Гаранта по Гаранционното споразумение са станали
законни, ва лидни, обвързващи и
приложими на датата на влизане в
сила на Закона за ратифициране на
Гаранционното споразумение между
Република България и Банката, посочен в параграф (d) по-горе.
2 . В България не съществуват разпоредби,
които да налагат Гаранционното споразумение да бъде заведено, регистрирано или
записано в съд или орган, за да се осигури
неговата законосъобразност, валидност или
приложимост.
3. Гарантът е получил всички необходими
пълномощия, изискващи се във връзка с
Гаранционното споразумение.
4. Изборът на Люксембургското право като
приложимо право за това Гаранционно
споразумение е валиден и изпълним.
5. Съдилищата в град Люксембург имат
изключителна компетентност във връзка
с всякакви искове или спорове меж ду
Гаранта и Банката и всяко решение на
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такъв съд, отнасящо се до Гаранционното
споразумение, може да бъде изпълнено в
България.
6 . Не се дължат никакви данъци, мита,
такси или други разноски, включително,
но без ограничение, каквито и да е данъци
за регистрация или прехвърляне, гербови
налози или други подобни удръжки, наложени от България или от някое нейно
политическо подразделение или данъчен
орган, във връзка с оформянето и подписването на Гаранционното споразумение,
нито във връзка с каквито и да било плащания, които трябва да бъдат извършени
от Гаранта към Банката съгласно същото
Гаранционно споразумение.
7. Всички съгласия, свързани с контрола
на валутния обмен, които могат да бъдат
необходими съгласно законите на България
за получаването на плащания на суми,
за тяхното погасяване и за плащането на
лихви и всички други суми, дължими по
Гаранционното споразумение, са в сила и
действие.
В ъз основа на гореизложеното считам, че
всички изисквания, които понастоящем са
приложими за Гаранта и които уреждат
Гаранционното споразумение във връзка
със законите на България, са спазени и
че Гаранционното споразумение поражда
валидни задължения за Гаранта, изпълними в България в съответствие с техните
условия.
Министър на правосъдието
6607

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд „Култура“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г.,
бр. 5 от 2017 г.; изм., бр. 50 и 72 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава т. 15:
„15. програми и проекти за подпомагане
на дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Управителният съвет на фонда може
да взема решения за провеждане на конкурси за творчески стипендии за подпомагане
на млади и на изтъкнати творци и на други
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млади специалисти в областта на културата.
Конкурсната документация се одобрява от
управителния съвет и включва обява и образци на документите за кандидатстване. С
решението се определят и:
1. цел на програмата;
2. изисквания към кандидатите;
3. общ бюджет на програмата;
4. срок и място за подаване на документите.
(6) С решението по ал. 5 управителният
съвет одобрява и формуляр за участие в конкурса, който задължително съдържа:
1. информация за кандидата за предоставяне на стипендия;
2. информация относно творческата дейност
на кандидата.“
2. Досегашната ал. 5 става съответно ал. 7
и в изречение второ след думите „по ал. 1“
се добавя „и 5“.
3. Досегашната а л. 6 става съот вет но
ал. 8 и в нея думите „Алинея 5“ се заменят
с „Алинея 7“.
§ 3. В чл. 6, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „10 000“ се заменя с
„15 000“.
2. В т. 3 числото „10 000“ се заменя с
„15 000“.
§ 4. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 4, ал. 2“ се добавя
„и оценката на кандидатите по чл. 4, ал. 5“.
2. В ал. 2 думите „В случаите на ал. 1“ се
заменят с „В случаите на чл. 4, ал. 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на чл. 4, ал. 5 управителният съвет на фонда разглежда и оценява
постъпилите кандидатури в съответствие с
изискванията на конкурса и с решение определя избраните кандидати и размера на
средствата от фонда по всеки от тях.“
§ 5. В чл. 11 след думите „Решението по“
се добавя „чл. 9а, ал. 3 и“.
§ 6. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 въз основа
на решението на управителния съвет на фонда
между избрания кандидат и изпълнителния
директор на фонда се сключва договор за
предоставяне на стипендията в двуседмичен
срок от съобщаването на резултата.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Амелия Гешева
6599
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 22
от 11 август 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
341040 „Търговски представител“ от област на
образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 341
„Търговия на едро и дребно“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 341040 „Търговски представител“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 3410401 „Търговия на едро
и дребно“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
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единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
341040 „Търговски представител“ включва
общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6
от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 22 от
2012 г. за придобиване на квалификация по
професията „Търговски представител“ (ДВ,
бр. 13 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Търговски представител“
Професионално направление:
341

Търговия на едро и дребно

Наименование на професията:
Код

Търговски представител

341040

Специалност:

3410401

Търговия на едро и
дребно

Степен
на
професионална
квалификация:

Ниво по Национална
квалификационна
рамка
(НКР)

Ниво по Европейска
квалификационна
рамка
(ЕКР)

Трета

4

4
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Търговски представител“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-826 от 24.04.2020 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област
на образование 34 „Стопанско управление и
администрация“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Търговски представител“ или по
част от нея чрез валидиране на придобити
с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда
за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Търговск и ят представител посредничи
при продажбата на стоки или услуги между
фирмата, в която работи, и търговски обекти,
организации или физически лица. Търговският предстaвител информира, консултира и
презентира на клиентите характеристиките
и ползите на предлаганите стоки или услуги,
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условията за покупката им, като използва
различни рекламни материали – каталози,
брошури и др. Поддържа постоянен контакт
с клиентите: приема поръчки лично, по телефон, факс и електронна поща, обработва
поръчките, изготвя оптимален териториален и
времеви график за изпълнение на поръчките,
организира и/или осъществява доставка на
стоките до клиента.
Търговският представител проучва търсенето и предлагането на различни видове
стоки или услуги, включително дейността
и условията, предлагани от конкурентните
компании, и изготвя справки, анализи и доклади. Подготвя всички документи, свързани
с продажбата на стоките и услугите (оферти,
договори, допълнителни споразумения, анекси,
отчети за продажбите и др.).
В своята работа търговският представител
извършва дейности, свързани с търсене, проучване и привличане на нови клиенти.
Търг овск и я т п редс та ви т ел п резен т и ра
качествата на предлаганите стоки, както и
изискванията за доставка и плащане.
Търговският представител приема разплащания в брой или по банков път, като
издава първични счетоводни документи за
осъществените продажби. Отразява в регистрите с клиенти информацията за продажбите
и плащанията.
Търговският представител приема рекламации от клиенти и отговаря на клиентите
по установения от компанията начин.
Търговск и ят представител е подчинен
на ръководител, отговорен за продажбите в
организацията, и комуникира със счетоводители, мениджъри по логистиката, доставчици, шофьори, клиенти и контролни органи.
Носи материална и финансова отговорност
за поверените му материални ценности и
парични средства. Отговаря за предаването
на стоките по асортимент, количество, вид и
цена, които са посочени в придружаващите
документи. От търговския представител се
изисква да бъде лоялен към работодателя,
да не злоупотребява с оказаното му доверие
и да не разпространява поверителни данни,
представляващи търговска тайна.
Търговският представител работи както в
офиса на компанията, така и в обекти при
клиентите. В своята дейност използва офис
техника: компютър с програмни продукти
за текстообработване, електронни таблици,
интернет, презентации, софтуер за логистика
и др. За оформяне на плащанията работи с
мобилен касов апарат и POS терминални
устройства за безкасови плащания. Използва чужд език при работа с документацията
на предлаганите стоки и в комуникацията с
чуждестранни клиенти.
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Търговският представител трябва да притежава комуникативност и такт, умения за
изслушване и за водене на преговори, търпение,
убедителност, да има нагласа за динамична
работа при променящи се условия, да взема
адекватни и отговорни решения, да е способен
да отстоява позиция.
Наемането и определянето на работното
време на търговския представител се договаря
с работодателя при спазване на Кодекса на
труда.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Търговския представител“, могат да продължат обучението си по друга професия от
професионално направление „Търговия на
едро и дребно“.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Търговският представител намира професионална реализация във фирми и организации
от различни бизнес сектори, които предлагат и
търгуват със стоки и услуги на едро и дребно.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по
професията „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“, може да
заема следните длъжности от НКПД:
3322-3001 Търговски агент
3322-3002 Търговски помощник
3322-3003 Търговски представител
3322-3004 Търговски пътник
3322-3005 Консултант (промотьор), продажби
3322-3006 Дистрибутор
3322-2007 Търговски сътрудник
3339-3003 Специалист, търговия
3339-3004 Специалист, продажби
3323-3005 Специалист, доставки
3324-3001 Брокер, стоки
3324-2004 Търговски посредник
3339-3012 Представител, бизнес услуги
3339-3013 Продавач, бизнес услуги
3339-3020 Организатор, работа с клиенти
3339-3021 Организатор, продажби и реклама
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както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Стопанско управление
и администрация“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
5.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 7. Фирмена култура и професионално
развитие
7.1. РУ Следва професионалната етика в
своята работа
7.2. РУ Спазва правните норми в професията
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7.3. РУ Надгражда професионалната си
компетентност
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Търговия на едро
и дребно“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Посредничество при продажба на
стоки и услуги
8.1. РУ Систематизира информаци я за
предлаганите стоки и услуги
8.2. РУ Консултира клиенти за предлаганите стоки и услуги
8.3. РУ Осигурява професионално обслужване на клиентите
8.4. РУ Осъществява проучване на пазара
ЕРУ 9. Администриране на процеса на
продажба
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9.1. РУ Сключва договори с клиенти
9.2. РУ Регистрира продажбите и контактите с клиенти
9.3. РУ Изпълнява финансови операции,
свързани с продажбите
ЕРУ 10. Доставка на стоките до клиентите
10.1. РУ Отговаря за подготовката на стоките за доставка
10.2. РУ Организира дейностите по доставка
на стоките до клиентите
ЕРУ 11. Следпродажбено обслужване
11.1. РУ Обработва поръчките на клиентите
11.2. РУ Обработва рекламации, постъпили
от клиентите
11.3. РУ Информира клиентите за нови
стоки, услуги и промоции
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

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

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

Умения

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

Компетентности

· С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на ЗБУТ
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

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

· Посочва разпоредбите за опазване на околната среда

· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
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Умения

· О
 рганизира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба материали,
консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
· О рганизира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали,
консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

· С
 пособен е да анализира възможните причини за замърсяване на околната среда
и да съдейства за тяхното предотвратяване

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

·
·
·
·
·

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

Умения

·
·
·
·

Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

· С
 ъдейства за предотвратяването на рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
· Участва в овладяването на възникнал пожар или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за про- За средства 1 и 2:
веж дане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее теоретични знания за:
· хигиенните норми;
· здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· превантивна дейност за опазване на околната среда;
· овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на Икономика
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Познава основите на пазарната икономика
2.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
· И нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания

Описва общата теория на пазарната икономика
Запознат е с основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

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

· Посочва основите на пазарното търсене
· Описва принципите на пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

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

Компетентности

· С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на фирмата

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Ус лови я за про- За средства 1 и 2:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус
ЕРУ 3
Наименование на Предприемачество
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Познава основите на предприемачеството
3.1:
Знания

· Описва същността на предприемачеството
· Обяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· Проучва предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· Открива възможности за предприемачески инициативи в дадения бизнес сектор
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на търговска компания

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене Формира предприемаческо поведение
3.2:
Знания

·
·
·
·

Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
Изрежда видовете предприемаческо поведение
Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
Изброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения

Умения

·
·
·
·

Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
Идентифицира нови пазарни възможности
Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Предлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да предложи възможно решение за увеличаване на
продажбите, като проявява гъвкавост и адаптивност

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

· Изброява основните елементи на бизнес плана
· Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
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Анализира възможностите за развитие на дейността в търговска компания
Обяснява предназначението на всеки елемент от бизнес плана
Прилага изискванията за разработване на бизнес план
В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
· Разработване на бизнес план
Ус лови я за про- За средства 1, 2 и 3:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· В ладее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус
За средство 3:
· Участва в разработването на бизнес план на търговска фирма според изискванията на предварително дефинираното задание
ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Стопанско управление и администрация“
ЕРУ 4
Наименование на Комуникация и чужд език
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Общува ефективно в работния екип
4.1:
Знания

· Посочва отделните длъжности в екипа
· Описва взаимоотношенията
· Изрежда йерархичните връзки в екипа

Умения

· Спазва йерархията в екипа
· Осъществява комуникация в екипа

Компетентности

· К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

Резултат от учене Води ефективна бизнес комуникация
4.2:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Води делова комуникация – писмена и устна
· П редоставя необходимата информация за удовлетворяване изискванията на
клиентите
· Избягва конфликтни ситуации
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П
 ровежда ефективна устна и писмена комуникация с колеги и клиенти, спазвайки изискванията за делово общуване

Описва етичните норми в комуникацията
Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва адекватното поведение при конфликт
Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Резултат от учене Владее чужд език, свързан с професионалната дейност
4.3:
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Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език
· Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори на професионални теми
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда
· В ладее чужд език по професията
За средство 2:
· Провежда разговори по професионални теми на чужд език
ЕРУ 5
Наименование на Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалединицата:
ната си дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Обработва информация с ИКТ
5.1:
Знания

· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и
начини за оценка на надеждността є
· Посочва същността на WEB каналите (RSS и др.) за получаване на информация
· О писва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Посочва различни доставчици на облачни услуги

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри
и използва оператори за търсене (символи и др.)
· Използва WEB канали (RSS и др.) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
с помощта на набор от допълващи се критерии
· З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, WEB страници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
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Резултат от учене Осъществява комуникация посредством ИКТ
5.2:
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и
опит в професионалната област
· Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн продажби, електронно банкиране,
взаимодействие с институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Резултат от учене Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.3:
Знания

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

Умения

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

Компетентности

· Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене Осигурява защита на електронната среда
5.4:
Знания

·
·
·
·

Посочва рисковете за сигурността при работа онлайн
Дефинира функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Описва начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда

Умения

·
·
·
·
·
·

Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
Защитава файлове с криптиране или с пароли
Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· С
 пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи

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

· П
 осочва начините за решаване на рутинни проблеми при използване на цифрови
технологии
· И зброява начините за инсталиране/преинсталиране на софтуерни продукти,
използвани в електронния магазин
· Изброява възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

· Избира

най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга
за решаване на проблеми
· И нсталира избрания инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга
за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или софтуер при
решаване на проблеми
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· С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната
на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеж- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
дане на оценява- · Учебен/компютърен кабинет
нето:
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оце- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няване:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани
с употребата на ИКТ
ЕРУ 6
Наименование на Организация на работния процес
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Организира работния процес
6.1:
Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· О
 бяснява ролята и функциите на търговския представител в структурата на
организацията
· Планира процеса на работата си
· Съставя график на работните си задачи
· Прилага изискванията на вътрешните нормативни документи
· Следва принципите за ефективно управление на времето

Компетентности

· О
 рганизира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на
трудовите задачи

Посочва структурата на фирмата
Изброява методи за нормиране на работния процес
Дефинира същността на оперативното планиране и управлението на времето
Посочва елементите и начина за изготвяне на план-график
Познава вътрешните нормативни документи, свързани с професията
Описва планирането на ресурси, свързани с работния процес

Резултат от учене Поема отговорност за качеството на работата си
6.2:
Знания

· Описва видовете трудови дейности
· Посочва изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
· Изброява начините за обезпечаване на качествено изпълнение на трудовите задачи

Умения

· Спазва изискванията за качествено изпълнение на задачите
· С ледва правилата за осигуряване на качество на обслужване на вътрешните и
външните клиенти
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· Ефективно планира и изпълнява трудовите дейности
· Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Ус лови я з а п ро - За средства 1 и 2:
веж да не на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира задълбочени знания относно планирането и организацията на
работния процес
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с планиране на
работните задачи, организацията на работния процес и качествено изпълнение
на дейността
ЕРУ 7
Наименование на Фирмена култура и професионално развитие
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Следва професионалната етика в своята работа
7.1:
Знания

· Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Изброява нормативните изисквания в областта на защита на личните данни
· Описва мерките за сигурност, които следва да се прилагат за защита на данните
· Изрежда принципите на професионалното поведение на търговския представител

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да изпълнява служебните си задължения, като съобразява своето
поведение с принципите на професионалната етика

Прилага изискванията на професионалната етика
Спазва нормативната уредба, свързана с боравене с лични данни
Обезпечава постоянна поверителност на обработваните лични данни
Спазва почтеност и колегиалност в търговските отношения

Резултат от учене Спазва правните норми в професията
7.2:
Знания

· Описва правните аспекти на професията
· Познава изискванията на нормативната уредба, регламентираща професията
· О писва правата и задълженията на материалноотговорните лица при отчитане
на стопански операции и процеси с материални ценности и парични средства

Умения

· О
 бяснява правата и ограниченията, присъщи на дейността на търговския представител
· Спазва изискванията на нормативната уредба, регламентираща професията

Компетентности

· С
 пособен е коректно да изпълнява задълженията си, като се съобразява с правните норми в професията

Резултат от учене Надгражда професионалната си компетентност
7.3:
Знания

· П
 осочва ролята на надграждането на уменията за постигане на успех в професионалната област
· Идентифицира новостите в професионалната си област
· Открива възможности за професионалното си развитие

Умения

· Прилага в практиката си новостите в професионалната сфера
· Осигурява повишаване на квалификацията си
· Търси възможности за самоусъвършенстване
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Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да открива възможности за надграждане на професионалната си компетентност, като прилага новостите в дадения бизнес сектор
Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира задълбочени познания относно: професионалната етика в продажбите, правните норми и изисквания и възможностите за развитие на професионалните умения
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава посочения казус, свързан със: професионалната етика, правните норми и надграждането на професионалната компетентност
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Търговия на едро и дребно“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на Посредничество при продажба на стоки и услуги
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Систематизира информация за предлаганите стоки и услуги
8.1:
Знания

·
·
·
·

Изброява класификацията и характеристиките на предлаганите стоки и услуги
Описва качествата и ползите на предлаганите стоки
Описва въздействието на предлаганите стоки и услуги върху околната среда
Посочва методи за ценообразуване

Умения

·
·
·
·

Презентира класификацията на предлаганите стоки и услуги
Аргументира характеристиките и ползите на предлаганите стоки и услуги
Представя конкурентните предимства на предлаганите стоки и услуги
Преценява ролята на цените и ценообразуващите фактори

Компетентности

· Способен е самостоятелно да систематизира прецизно информацията за предлаганите стоки и услуги

Резултат от учене Консултира клиенти за предлаганите стоки и услуги
8.2:
Знания

· Посочва ползата от използването на рекламни и презентационни материали
· Описва различни презентационни техники
· И зрежда ключови комуникативни умения, използвани при консултирането на
клиенти
· Описва психологическите подходи, прилагани в продажбите
· Описва методи за обработка на запитвания от клиенти

Умения

· К
 онсултира клиенти лично, по телефон, имейл и чрез други средства за комуникация
· Избира подходящите рекламни материали и презентационна техника
· Демонстрира пред клиенти качествата на предлаганите стоки или услуги
· Използва различни търговски техники
· Прилага подходящи психологически подходи за изграждане на доверие
· Обяснява разликата между физическа и емоционална стойност на стоките
· Аргументира цената на предлаганата стока и услуга

Компетентности

· С
 пособен е да консултира успешно клиенти, като се адаптира бързо в нова,
непозната обстановка
· С пособен е да използва различни търговски техники с цел реализиране на
продажба
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Резултат от учене Осигурява професионално обслужване на клиентите
8.3:
Знания
· Описва елементите на професионалния подход при обслужване на клиенти
· И зрежда етапите на търговския процес (определяне на нужди, представяне на
решение, справяне с възражения, приключване на продажбата)
· О писва факторите, които влияят върху процеса на вземане на решение за покупка от частни клиенти
· Посочва факторите, които влияят върху вземането на решение за покупка при
корпоративни клиенти
· Посочва техники на задаване на въпроси и преодоляване възраженията на клиенти
· Назовава основните бариери, които могат да попречат на продажбения процес
· Изброява методи за преодоляване съмненията на клиента
Умения
· Следва принципите на професионалния подход при обслужването на клиенти
· Изслушва внимателно нуждите на клиента
· Осигурява компетентно и добронамерено обслужване
· Предлага най-добро решение за нуждите на клиента
· Аргументира направеното търговско предложение
· Прилага подходящите техники за преодоляване на възраженията на клиента
· Подпомага клиента с необходимата информация за вземане на решение за покупка
Компетентности
· С пособен е да осигури висококачествено професионално обслужване на частни
и корпоративни клиенти
· С пособен е да реализира продажба на предлаганите стоки и услуги при спазване
на фирмените стандарти и съобразяване с потребностите на клиентите
Резултат от учене Осъществява проучване на пазара
8.4:
Знания
· О писва основните елементи на маркетинговата политика
· Посочва техники за маркетингово проучване на пазара и набиране на актуална
информация
· Изброява методи за проучване на конкуренцията
· Посочва статистически методи за обработка на данните от проучване
· Изрежда методи за търсене и привличане на нови клиенти
Умения
· Прилага методите на маркетингово проучване на конкуренти
· Прилага техники за проучване на потенциални клиенти
· Извършва анализ на резултатите от маркетинговото проучване
· Предлага способи за увеличаване на продажбите
· Прилага методи за търсене и привличане на нови клиенти
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да прецени обективно реалната ситуация на пазара,
на който работи, като направи изводи за възможностите и заплахите
· С пособен е да работи активно по търсене и привличане на нови клиенти за
стоките и услугите, предлагани от компанията
Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Писмен изпит по определена тема
Средство 2:
· Решаване на тест
Средство 3:
· Решаване на практическа задача
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценява- · Оборудван учебен кабинет
нето:
За средство 3:
· Реална работна среда – търговска компания
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Представената писмена работа изчерпателно и ясно описва поставената тема,
като са демонстрирани задълбочени знания относно:
– е фективно консултиране на клиенти (лично, по телефон, имейл) с цел продажба
– п резентиране и продажба на предлаганите стоки и услуги (лично, по телефон, имейл)
– о съществяване на пазарно проучване и анализ
· С пазено е определеното за изпита време
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените в теста въпроси, като се съобразява с определеното време
· Демонстрира задълбочени познания в областта на:
– посредничеството в продажбата на стоки и услуги
– професионално обслужване на клиенти с цел продажба
– проучване на пазарните условия
За средство 3:
· Вярно, точно и мотивирано изпълнява практическата задача, свързана със: консултиране, професионално обслужване на клиенти с цел продажба и изготвяне
на анализ на пазарна ниша
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ЕРУ 9
Наименование на Администриране на процеса на продажба
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Сключва договори с клиенти
9.1:
Знания

· О
 писва правилата за водене на бизнес преговори
· И дентифицира детайлите и етапите на подготовка на документите към сделки
за продажби
· Описва видовете оферти и тяхното съдържание
· Посочва особеностите и клаузите на различните видове договори
· Посочва начините за класифициране и архивиране на работната документация
по сключени сделки

Умения

· И
 зготвя оферта с включени детайли за номенклатура, качество, количества,
цени, срокове на доставка и плащания
· Попълва проект на договор за продажба
· Аргументира клаузите по различните видове договори
· Спазва правилата при водене на бизнес преговори
· Проверява детайлите и изрядността на подготвяните документи по сделки за
продажби

Компетентности:

· С
 пособен е самостоятелно да сключи договор за продажба на стоки и услуги с
клиенти – частни или корпоративни лица, при спазване на фирмените стандарти

Резултат от учене Регистрира продажбите и контактите с клиенти
9.2:
Знания

· О
 писва съдържанието на индивидуалните картони на реални и потенциални
клиенти
· Посочва необходимите за обработване данни за реализирани продажби по клиенти
· Посочва изискванията за събиране на детайли по поръчки
· Назовава начините за следене и информиране за плащания и падеж
· Посочва обичайни срокове и условия за събиране на поръчки
· Описва предназначението и съдържанието на отчет за продажби

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да води прецизно аналитични партиди в регистри с клиенти при
стриктно спазване на изискванията за боравене с лични данни и опазване на
фирмената тайна

 оддържа база с контактни данни на корпоративните клиенти
П
Поддържа база с контактни данни на клиентите – физически лица
Поддържа регистър с данни за реализираните продажби
Създава база данни с контакти на потенциални клиенти
Преценява времето за настъпване на плащане и на падеж
Информира клиентите за плащане и падеж
Осъществява контакт с клиентите във връзка с детайли по поръчки и плащания
Изготвя отчет за продажбите

Резултат от учене Изпълнява финансови операции, свързани с продажбите
9.3:
Знания

· О
 писва основни финансови операции, осъществявани в процеса на продажба
· Посочва нормативните изисквания за извършване на финансовите операции,
свързани с продажбите
· О писва начините и формите на вътрешните и международните плащания
· Посочва видовете документи за извършване на плащанията
· И зброява отличителните белези на паричните единици в обращение
· И зрежда счетоводните операции при водене на отчетността на материални
ценности и парични средства
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Умения

· Р
 аботи с парични суми в брой, като връща точно ресто
· Работи с устройство за разпознаване на фалшиви банкноти, с касов апарат и
POS терминални устройства за безкасови плащания
· Осъществява основни счетоводни операции при водене на отчетността
· Изготвя първични счетоводни и платежни документи
· С пазва нормативните изисквания за извършване на финансови операции, свързани с продажбите

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извършва точни финансови операции, съпътстващи
продажбите, при спазване на фирмените стандарти

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценява- · Оборудвана учебна зала
нето:
· Реална работна среда – търговска компания
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
· Демонстрира задълбочени познания в областта на:
– оферирането на клиенти
– сключването на договори с клиенти – физически и юридически лица
– поддържането на регистър с данни за клиентите
– извършването на финансови операции, свързани с осъществяваните продажби
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, като демонстрира задълбочено владеене относно:
– изготвяне на оферта
– попълване на договор
– водене на регистър с данните на клиентите
– и зпълнението на финансови операции и оформянето на първични счетоводни
документи, свързани с продажбите

ЕРУ 10
Наименование на Доставка на стоките до клиентите
единицата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Отговаря за подготовката на стоките за доставка
10.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· С
 леди за изпълнението на нормативните изисквания за пакетиране, кодиране
и обозначаване на стоки за доставка
· Проверява продажната цена на стоките да бъде с етикет, оформен коректно и
четливо
· Попълва гаранционни карти за стоки, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя
· Дава указания за оптимално подреждане на стоките съгласно реда на доставяне
· Работи със специализиран софтуер за подготовка на стоки за доставка

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да създаде прецизна организация за подготовка на
стоките за доставка до клиентите в изискуемия вид, количество и качество

Посочва изискванията относно доставката на стоките до клиентите
Назовава методите за контрол върху процеса на доставка
Описва процеса на съхранение на различните видове стоки
Посочва изискванията за опаковката, етикетировката и маркировката на различните стоки
· Изброява документите, съпътстващи доставката
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Резултат от учене Организира дейностите по доставка на стоките до клиентите
10.2:
Знания

· И
 зброява нормативните актове, вътрешните правила и инструкции, свързани
с доставката на стоки
· Описва организацията на търговската и транспортната дейност
· Посочва особеностите при транспортирането на различни стоки
· Описва технологичната последователност при доставка и приемане на стоки
· Назовава изискванията за документиране и отчитане на доставките
· Изброява елементите при провеждането на ефективен контрол на доставките
· Посочва елементите на мърчандайзинг като инструмент за повишаване на
продажбите

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да организира изпълнението на доставките при ефективно взаимодействие с клиенти и колеги, като спазва фирмените изисквания
за мърчандайзинг
· С пособен е да оформи точно необходимите документи за извършване и отчитане
на реализираните доставки

Проверява оптималното подреждане на стоките съгласно реда на доставяне
Организира доставки по номенклатура, количество и цена
Осъществява доставки по номенклатура, количество и цена
Избира оптимален маршрут за доставки
Проверява доставките на стоки по вид и количества
Подготвя необходимите документи за отчитане на доставките
Прилага техники за ефективен мърчандайзинг

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по задание
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценява- · О борудван учебен кабинет
нето:
· Реална работна среда – компания, осъществяваща продажба и доставка на стоки
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
· Демонстрира задълбочено познаване на процеса на подготовка и изпълнение
на доставка на стоки до клиента
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан с доставка на стоките до клиентите, като се съобразява с определеното за изпита време
ЕРУ 11
Наименование на Следпродажбено обслужване
единицата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на Търговски представител
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене Обработва поръчките на клиентите
11.1:
Знания

· О
 писва етапите в следпродажбеното обслужване на клиентите
· Посочва особеностите при приемане на поръчки от нови и дългогодишни клиенти
· О писва спецификата при приемане на поръчки от клиенти - физически и юридически лица
· И зброява възможностите за допълнително предлагане по време на приемане
на поръчки

Умения

· П
 риема поръчки за следваща доставка по договорени номенклатура, количество,
качество, цена и срок
· Регистрира информацията за поръчките в информационната система на компанията
· С пазва изискванията за следпродажбено обслужване
· Прилага техники за допълнително предлагане
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· С
 пособен е самостоятелно да обработва прецизно поръчките на клиентите
според стандартите на компанията

Резултат от учене Обработва рекламации, постъпили от клиентите
11.2:
Знания

· П
 осочва нормативната уредба, регламентираща търговската дейност и правата
на потребителите
· О писва особеностите на процеса на стандартизация и сертификация на стоки
и услуги
· Назовава инструментите за установяване качеството на стоките и услугите
· Изброява методи за извършване на различни стокови експертизи и контрол
· Описва етапите за обработване и отговор на рекламация
· Изброява необходимите документи, които се попълват при възникнала рекламация
· Идентифицира възможни варианти за разрешаване на рекламации
· Посочва техники за овладяване на конфликтни ситуации

Умения

· П
 риема рекламации от клиенти
· Прилага ефективни методи за диагностика на проблема и на причините за
неговото възникване
· И звършва дейностите, свързани с изясняване и уреждане на рекламацията
според установения в компанията ред
· С пазва етичните норми на поведение и бизнес етикета при общуването си с
колеги и клиенти
· И збира решение на проблема с оглед на определените цели, разходи на ресурси,
рискове, надеждност, срокове, реалистичност
· И нформира клиента за разрешаването на постъпилата рекламация (решение,
срок, отговорник)
· Прилага техники за овладяване на конфликтни ситуации
· Съставя протоколи и други документи, свързани с обработването на рекламацията

Компетентности

· С
 пособен е да обработва постъпили рекламации при спазване на фирмените
стандарти и правила, като проявява емоционална сдържаност, търпение и конструктивност при конфликтни ситуации

Резултат от учене Информира клиентите за нови стоки, услуги и промоции
11.3:
Знания

· О
 писва ползите от регулярното информиране на клиенти за нови стоки, услуги
и промоции
· Посочва начините за предоставяне на съответната информация на клиентите
· И зрежда видовете презентационни материали, използвани за насърчаване на
продажбите

Умения

· И
 нформира клиентите за актуална информация, свързана с продуктовото
портфолио
· Разпространява презентационни материали за текущи промоции
· Известява клиентите за условията на програми за лоялни клиенти

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да предоставя актуална информация на клиентите
за нови стоки, услуги и промоции при спазване на фирмените стандарти за
следпродажбено обслужване

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на практически казус
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оцен ява- · Оборудвана учебна зала
нето:
· Реална работна среда – търговска компания
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· О тговаря точно и вярно на зададените въпроси, като се съобразява с определеното за изпита време
· Демонстрира задълбочени знания в областта на следпродажбеното обслужване
на клиенти, включително:
– приемане и обработка на поръчки от клиенти
– приемане и отговор на клиентски рекламации
– информиране на клиентите относно нови стоки, услуги, промоции
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава зададения казус, свързан със следпродажбеното
обслужване на клиенти, като се съобразява с определеното за задачата време
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен кабинет или в зала. Учебният кабинет е
оборудван с работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за
обучаващия (работна маса и стол), учебна
дъска (бяла, черна – според възможностите на
залата), аудио-визуална техника, мултимедиен
проектор и екран, компютър с инсталирани
програмни продукти, необходими за учебния
процес, информационни табла, учебни аудиои видеофилми, достъп до интернет.
4.2. Компютърен кабинет
Учебната практика за придобиване на
професионална квалификация по професията
„Търговски представител“ се провежда в компютърна зала, оборудвана с необходимите за
учебния процес работни места: работна маса,
стол, компютър с инсталиран специализиран
софтуер, необходим за провеждане на практика
по професията, учебна дъска, аудио-визуална техника, мултимедиен проектор и екран,
принтер, скенер, информационни табла, достъп
до интернет.
Нормативните изисквания към учебната
зала са в съответствие с дейностите, които ще
се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетичните
изисквания.
4.3. Специализирана учебна база
За практическото обучение по специфичната
професионална подготовка се използва базата
на действаща търговска фирма: офис за приемане и обслужване на поръчки, специализирана
техника за опаковане и маркиране на стоки,
баркод скенери, мобилни касови апарати, POS
терминални устройства за безкасови плащания, компютър със софтуер за управление на
продажбите и складовата наличност.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6506
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 80 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. учебно-изпитните програми по чл. 137,
ал. 1 от ЗПУО за държавните зрелостни изпити по общообразователни учебни предмети.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1:
а) създава се нова т. 5:
„5. компютърно моделиране и информационни технологии;“
б) досегашните т. 5 – 11 стават съответно
т. 6 – 12;
в) досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. родинознание;“
г) досегашните т. 13 – 20 стават съответно
т. 14 – 21.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „околен свят“ се заменят
с „родинознание“;
б) в т. 5 след думите „информационни
технологии“ се поставя запетая и се добавя
„компютърно моделиране и информационни
технологии“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавният образователен стандарт за
общообразователна подготовка е съвкупност
от изисквания за резултатите от обучението
по всеки общообразователен учебен предмет и определя компетентностите – знания,
умения и отношения, които се очакват като
резултати от обучението по учебния предмет
в края на всеки етап от съответната степен
на образование, както следва:
1. български език и литература (приложение № 1);
2. чужд език (приложение № 2);
3. математика (приложение № 3);
4. компютърно моделиране (приложение
№ 4);
5. компютърно моделиране и информационни технологии (приложение № 5);
6. информатика (приложение № 6);
7. информационни технологии (приложение № 7);
8. човекът и обществото (приложение № 8);
9. история и цивилизации (приложение № 9);
10. география и икономика (приложение
№ 10);
11. философия (приложение № 11);
12. гражданско образование (приложение
№ 12);
13. родинознание (приложение № 13);
14. човекът и природата (приложение № 14);
15. биология и здравно образование (приложение № 15);
16. физика и астрономия (приложение № 16);
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17. химия и опазване на околната среда
(приложение № 17);
18. музика (приложение № 18);
19. изобразително изкуство (приложение
№ 19);
20. технологии и предприемачество (приложение № 20);
21. физическо възпитание и спорт (приложение № 21).“
§ 4. Създава се нов раздел V „Учебно-изпитни програми“.
§ 5. Създава се нов чл. 10:
„Чл. 10. (1) Учебно-изпитната програма определя общите характеристики на държавния
зрелостен изпит по всеки общообразователен
учебен предмет в съответствие с чл. 134, ал. 1
и чл. 135, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
(2) Общите характеристики по ал. 1 включват:
1. вид на изпита;
2. продължителност;
3. учебно съдържание;
4. оценявани компетентности;
5. формат на изпита – общ брой и видове
задачи;
6. оценяване – максимален брой точки и
минимален праг за успешност.“
§ 6. Създава се нов чл. 11:
„Чл. 11. Учебно-изпитните програми за
държавните зрелостни изпити са по общообразователните учебни предмети, както следва:
1. български език и литература (приложение № 22);
2. чужд език (приложение № 23);
3. математика (приложение № 24);
4. информационни технологии (приложение № 25);
5. история и цивилизации (приложение
№ 26);
6. география и икономика (приложение
№ 27);
7. философия (приложение № 28);
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8. биология и здравно образование (приложение № 29);
9. физика и астрономия (приложение № 30);
10. химия и опазване на околната среда
(приложение № 31).“
§ 7. Създава се нов чл. 12:
„Чл. 12. (1) Учебно-изпитната програма
за държавния зрелостен изпит по български
език и литература по чл. 134, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование включва учебно съдържание, изучавано
в задължителните учебни часове във втория
гимназиален етап на средното образование.
(2) Учебно-изпитните програми за допълнителните държавни зрелостни изпити по
избрани от зрелостника от учебните предмети
по чл. 135, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование включват
учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на
образование.“
§ 8. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1,
т. 2, в „Нива на владеене на чужд език по
образователни етапи и степени в съответствие с Общата европейска езикова рамка“,
в подраздел „Средна степен на образование“
се правят следните допълнения:
1. В „А. Първи гимназиален етап“ се създава т. 3:
„3. За училища с разширено изучаване на
чужд език:
3.1. Разширено изучавания първи чужд
език на ниво В1.1
3.2. Втория чужд език на ниво А1“.
2. В „Б. Втори гимназиален етап“ се създава т. 3:
„3. За училища с разширено изучаване на
чужд език:
3.1. Разширено изучавания първи чужд
език на ниво В1
3.2. Втория чужд език на ниво А2“.
§ 9. Създава се ново приложение № 5 към
чл. 6, т. 5:
„Приложение № 5
към чл. 6, т. 5

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в
различни сфери на обществения живот и за личностно развитие
· Т ворческо използване на възможностите на съвременните информационни технологии за
обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация
· И зграждане на информационна култура, на критично и отговорно отношение към информацията
· С ъздаване на компютърно приложение на тема, свързана с изучавано учебно съдържание
по другите учебни предмети
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ,
УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

Компютърни сис- Описва конфигурация на дигитално
теми
устройство (стационарно и мобилно)
и различни носители на информация

1

2

3

Х

4

5

6

7

8

9

Х

Описва елементи на графичния потреби т елск и и н т ерфейс и обясн ява
предназначението им

Х

Обяснява организацията на данни във
файлова структура

Х

Спазва основни правила и стандарти
за работа с дигитални устройства и
носители на информация

Х

Умее да използва възможностите на
дигиталните устройства за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание

Х

Разпознава и реагира по подходящ
начин на съобщения, извеждани от приложения и/или операционната система

Х

Извършва основни операции с файлове

Х

Извърш ва основн и по т реби т елск и
настройки на операционната система

Х

Посочва примери на съвременните
постижения в областта на дигиталните
технологии и приложението им

Х

Информация и ин- Знае основни единици за измерване на
формационни дей- дигитална информация
ности
Описва основните информационни
дейности

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Разграничава употребата на различните
видове софтуер

Х

Подбира подходящ софтуер за решаване
на конкретен проблем

Х

Х

Използва компютърни програми за
работа с текст, графика, звук, видео,
електронни таблици и презентации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация
и ги комбинира

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обработва мултимедийно съдържание

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Работи в екип при създаване на проект

Х

Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1
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2

3

4

5

Електронна кому- Познава приложенията на интернет
никация
за комуникация и споделяне на информация

Х

Взаимодейства в мрежова среда за
обмен на данни и ползване на споделени ресурси

Х

Х

Осъщест вява сът ру дни чест во ч рез
дигитални канали

Х

Х

Описва значението на електронните
комуникации за функционирането и
развитието на обществото

Х

И н ф о р м а ц и о н н а Изброява основни начини за търсене и
култура
обработване на дигитална информация

Х

Търси и извлича информация при изпълнение на различни учебни задачи
в мрежова среда

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Представя в реална и виртуална среда
своя проект пред публика

Х

Х

Познава и спазва правилата за безопасна работа с дигитални устройства
и компютърни мрежи

Х

Разбира същността на компютърните
вируси и злонамерен софтуер, както и
възможностите за предпазване от тях
и отстраняването им

Х

Уважава правото на интелектуална
собственост при използване на програми, файлове с данни и работа в
компютърна мрежа

Х

Познава и спазва етични норми и поведение при работа в дигитална среда

Х

7

8

9

Х

Х

Знае и където е възможно, употребява
български термини при описание на
дейностите в дигитална среда

6

Х

Х

Х

Х

Създаване на диги- Дава примери за моделиране на данни и
тално съдържание процеси от изучавани учебни предмети

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Използва среди за блоково програмиране и за текстови скриптови езици

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Декомпозира на програмируеми елементи сценарий за изпълнение на
конкретна задача

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Познава алгоритми за осигуряване на
интерактивност

Х

Използва основни структури на език за
програмиране за създаване на собствена програма, свързана с изучаваните
учебни предмети

Х

Сравнява създадената програма със
съществуващи програми с образователна тематика

Х

Х

Х

“
§ 10. Досегашното приложение № 5 става приложение № 6 и в него думите „към чл. 6, ал. 1,
т. 5“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 6“.
§ 11. Досегашното приложение № 6 става приложение № 7 и се изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 6, ал. 1, т. 7
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП
· Н асочване на обучението предимно към придобиване на практически умения за ефективно
прилагане на подходящи информационни технологии при решаване на ежедневни и актуални задачи за всеки гражданин на съвременното общество
· О сигуряване на обучение, даващо възможност за:
– п ознаване на най-новите постижения в областта на компютърните системи и мрежи и
възможностите, които предоставят за комуникация, съвместна работа и личностно развитие
– п ознаване на различни видове съвременни операционни системи
– р азграничаване на глобални и локални компютърни мрежи, разпознаване на основни
мрежови устройства и съобщителни среди и предназначението им
– и зползване на възможностите на популярни приложни програми за повишаване на качеството и ефективността на работата
– р азвиване на умения за самостоятелно учене при разучаване на непознат софтуер и надграждане и осъвременяване на придобити знания и умения за използване на нови технологии
– р абота онлайн в екип върху общ документ
– с ъздаване и публикуване на сайтове в интернет по избрана тема
– ф ормиране на умения за работа в екип при разработване, защитаване и документиране
на групов проект
– и зграждане на информационна култура за безопасно, етично и законосъобразно общуване
в интернет – социални мрежи, дискусионни форуми и др.
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ,
УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

Компютърни системи Дава примери за съвременни постижения в областта на дигиталните
технологии

Х

Х

Х

Х

Х

Използва целенасочено съвременни
дигитални устройства

Х

Х

Х

Х

Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни устройства

Х

Х

Х

Х

Х

Информация и ин- Посочва различни начини за архивиф ор м а ц и о н н и д е й- ране на данни и ги прилага
ности
Обработва и съхранява и графични
изображения в различни формати

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Извършва основна обработка на звук
и видео

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

Х
Х

Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

Използва възможностите на приложни
програми за повишаване на качеството
и ефективността на работата

Х

Х

Х

Х

Х

Използва подходящи технологии за
търсене на информация и прилага
адекватни техники за нейното критично и системно филтриране при
решаване на даден информационен
проблем

Х

Х

Х

Х

Х

Ползва самоучител и/или помощна
система при работа в непозната информационна среда

Х

Х

Х

Х

Създава и публикува уеб страници и
сайтове, като използва специализиран
софтуер

Х

Х

Х

Х

Обяснява целите и възможностите на
средата за електронно обучение

Х

Х

Х

Х

Работи в група при разработване и
защита на проект и изготвяне на
необходимата документация

Х

Х

Х

Работи онлайн в екип върху общ
документ

Х

Х

Електронна комуни- Описва основните комуникационни
кация
устройства и преносни среди, от които
се изграждат локалните и глобалните
компютърни мрежи

Х

Х

Посочва основни средства за защита
на информацията в мрежова среда

Х

Обяснява предназначението и основните възможности на съвременните
устройства за мобилни технологии и
трансфер на данни и използва системи
за глобално позициониране

6

7

8

Х

Х

9

Умее да инсталира и деинсталира
приложни програми
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Посочва основни интернет сайтове на
правителствени и неправителствени
организации, предоставящи информация и услуги на гражданите

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дава примери за използване на електронно разплащане чрез интернет и
потенциални опасности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Описва предназначението и принципите за използване на социалните
мрежи и блоговете

Х

Х

Х

Х

Х

Информационна кул- Разбира рисковете, свързани с работа
тура
в мрежова среда, и прилага съответни
мерки за защита

Х

Х

Х

Х

Посочва основни нормативни документи, свързани със: защита на
личните данни, електронен подпис,
компютърни прес тъплен ия и авторско
право (по отношение на компютърни
програми и данни)

Х

Х

Х

Х

Спазва етични норми и установени
правила при участие в интернет дискусионни общности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1

2

Осъзнава отговорността при публикуване на информация в публичното
пространство

Х

Х

Съблюдава спазването на правилата
за етично поведение в мрежова среда
при работа в екип, без да ограничава
правото на равнопоставен достъп и
лична свобода на останалите членове

Х

Х

§ 12. Досегашното приложение № 7 става
приложение № 8 и в него думите „към чл. 6,
ал. 1, т. 7“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 8“.
§ 13. Досегашното приложение № 8 става
приложение № 9 и в него думите „към чл. 6,
ал. 1, т. 8“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 9“.
§ 14. Досегашното приложение № 9 става
приложение № 10 и в него думите „към чл. 6,
ал. 1, т. 9“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 10“.
§ 15. Досегашното приложение № 10 става приложение № 11 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 10“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 11“.
§ 16. Досегашното приложение № 11 става приложение № 12 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 11“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 12“.
§ 17. Досегашното приложение № 12 става
приложение № 13 и в него се правят следните
изменения:
1. Думите „към чл. 6, ал. 1, т. 12“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 13“.
2. В наименованието думите „околен свят“
се заменят с „родинознание“.
§ 18. Досегашното приложение № 13 става приложение № 14 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 13“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 14“.
§ 19. Досегашното приложение № 14 става приложение № 15 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 14“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 15“.
§ 20. Досегашното приложение № 15 става приложение № 16 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 15“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 16“.
§ 21. Досегашното приложение № 16 става
приложение № 17 и в него думите „към чл. 6,
ал. 1, т. 16“ се заменят с „към чл. 6, ал. 1, т. 17“.
§ 22. Досегашното приложение № 17 става приложение № 18 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 17“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 18“.
§ 23. Досегашното приложение № 18 става приложение № 19 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 18“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 19“.
§ 24. Досегашното приложение № 19 става приложение № 20 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 19“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 20“.

3

4

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

“
§ 25. Досегашното приложение № 20 става приложение № 21 и в него думите „към
чл. 6, ал. 1, т. 20“ се заменят с „към чл. 6,
ал. 1, т. 21“.
§ 26. Създават се приложения № 22 – 31:
„Приложение № 22
към чл. 11, т. 1
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучавано в задължителните
учебни часове във втория гимназиален етап
на средната образователна степен, с акцент
върху следните тематични области:
Компонент Български език
Текстът в различните социокултурни сфери
Текстът и речевата ситуация
Структурна организация на текста
Жанрови и стилови характеристики на
текста
К ни жовноезикови норми (правописна,
граматична, лексикална, пунктуационна)
Стилистична грешка и стилистичен ефект
Аргументативен и стандартизиран текст
Компонент Литература
Родното и чуждото
Миналото и паметта
Обществото и властта
Животът и смъртта
Природата
Любовта
Вярата и надеждата
Трудът и творчеството
Изборът и раздвоението
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Компонент Български език
· И звлича, обработва (анализира, синтезира) и оценява информация от различни в
жанрово и стилово отношение текстове от
различните социокултурни сфери с оглед
на конкретна комуникативна задача.
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· С
 равнява и анализира гледни точки при
четене на текстове от различни предметни
области и функционални стилове.
· Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие със своя опит и спрямо познанията,
които има за гражданското общество.
· Ф ормулира собствени тези и ги аргументира с оглед на конкретна комуникативна
задача.
· Владее и прилага нормите на СБКЕ – правописна, граматична, пунктуационна и
лексикална, при редактиране на текстове
и при създаване на собствен текст.
· Р азпознава и редактира стилистични
грешки.
· Умее да изгражда цялостен и завършен
текст при спазване на езиковите норми
с оглед на конкретна комуникативна
задача.
· О пределя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст.
· И звлича и анализира смисли от текст/
текстове, различни по стил и по жанр.
· С ъздава есе по житейски проблем.
Компонент Литература
· О пределя проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на посочените
теми в различни текстове, и ги съотнася
помежду им.
· А ргументирано обосновава собствена
позиция по проблеми и конфликти, интерпретирани в художествени творби,
свързани с посочените теми.
· С вързва изучените творби от българската
литература с имената на техните автори,
с жанровете, с героите, със сюжетите, с
мотивите и с основните им теми.
· И дентифицира и оценява в художествени
творби специфични начини за въздействие и за внушение на определена гледна
точка, свързана с посочените теми.
· Различава в художествени творби интерпретации на посочените теми и тълкува
тези интерпретации съобразно тяхната
специфика.
· Разпознава родови и/или жанрови характеристики на художествена творба и я
тълкува според тези характеристики и/
или според естетически специфичната
интерпретация на някоя от посочените
теми.
· Разпознава литературни похвати, тропи
и фигури и обяснява значението им за
специфични интерпретации на някоя от
посочените теми в художествени творби.
· С ъпоставя интерпретации на някоя от
посочените теми в художествени творби
и конструира връзки между творбите.
· С ъздава с определена комуникативна цел
есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени
творби.
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· С
 ъздава интерпретативно съчинение по
проблем върху една или няколко художествени творби.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 41 задачи,
сред които:
· з адачи с избираем отговор;
· з адачи с кратък свободен отговор;
· з адачи с разширен свободен отговор;
· з адачи за създаване на текст.
Задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента Литература, се
формулират както върху включени, така и върху невключени в учебните програми (откъси
от) художествени текстове, интерпретиращи
някоя от посочените теми.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 23
към чл. 11, т. 2
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ЧУЖД ЕЗИК В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА
ЗА НИВО A2
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание за ниво A2 в съответствие с Общата европейска езикова рамка,
описано в държавния образователен стандарт
за общообразователна подготовка.
Теми
· Лична информация (представяне).
· Семейство и приятели.
· Външен вид, облекло, характер.
· Образование и интереси.
· Дом, родно място.
· Училище, учебни предмети и дейности.
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· Професии.
· В секидневие, свободно време и любими
занимания.
· Храни и напитки.
· Пазаруване и мода.
· Транспорт.
· Здраве и здравословен начин на живот,
части на човешкото тяло.
· Спорт и здраве, здравословно хранене.
· П рирода и екология – сезони, време,
климат, растения и животни, домашни
любимци.
· Географски обекти, опазване на околната
среда.
· Пътуване.
· Култура и исторически забележителности
в България и в държавите, в които се
говори изучаваният чужд език.
· П разници и традиции в България и в
държавите, в които се говори изучаваният чужд език.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Обект на оценяването в държавния зрелостен изпит по чужд език е комуникативната
езикова компетентност на учениците на ниво
А2 в съответствие с Общата европейска езикова рамка, което предполага базово ниво
на владеене на езика, позволяващо неговата
елементарна, но успешна употреба в речта.
Оценяват се следните комуникативни умения на ученика:
При слушане:
· да разбира обща и конкретна информация
в адаптирана автентична реч от познати
тематични области на стандартен език
при сравнително бавно темпо на говорене;
· д а разбира комуникативната цел на монологичен текст и/или да идентифицира
комуникативните намерения на участниците в диалогична реч.
При четене:
· д а разбира и извлича обща и конкретна
информация от различни по вид адаптирани автентични текстове от познати
тематични области, написани на стандартен език;
· д а разбира и извлича подробности, необходими за разбиране на основния смисъл,
като се ориентира от контекста;
· д а разбира позицията или намерението
на автора на текста;
· да открива логическата свързаност и
структурата на текста.
При писане:
· д а създава кратък, логически свързан и
правилно структуриран текст по познати
теми в съответствие със зададените опори
за изпълнение на задачата;
· д а пише текстове по познати теми, свързани с неговото ежедневие, интереси и
опит;
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· д
 а изразява отношения и чувства;
· д а спазва граматичните и правописните
норми на езика, като използва езикови
средства, отговарящи на комуникативната
задача за съответното ниво.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 32 задачи,
сред които:
· задачи с избираем отговор;
· задачи с кратък свободен отговор;
· з адачи за създаване на текст – писане на
лично писмо/мейл по зададена ситуация/
изходен текст и опори, както и създаване
на описателен текст по зададени опори/
изходен текст.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 60.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
ЗА НИВО B1
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание за ниво В1 в съответствие с Общата европейска езикова рамка,
описано в държавния образователен стандарт
за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана
подготовка.
Теми
· Лична информация (представяне).
· Дом, семейство, приятели и училище – отговорности и задължения.
· Всекидневие: дневен режим, пазаруване.
· Външен вид и характер.
· Междуличностни отношения: чувства,
емоции, отношения между поколенията.
· О бра зова н ие, п рофеси и и с оц иа л н и
контакти.
· С оциална среда и ценностна система.
Начини на общуване: реално и виртуално,
речеви етикет.
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· С
 ветът около мен: общество и медии.
· Родно място – минало, настояще, бъдеще,
забележителни личности.
· Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.
· О блекло и мода. Модни предпочитания
и тенденции.
· Х рани и напитки. Кулинарно многообразие.
· С вободно време, любими занимания и
интереси: музика, книги, кино, спорт.
· Здраве и здравословен начин на живот
(човешкото тяло, грижи за здравето,
медицински услуги): здравословно хранене, физическа активност, здравословни
навици и поведение.
· П рирода: растения и животни, време,
климат, географски обекти, природни
чудеса и забележителности.
· Е кология: опазване на околната среда,
запазване на природното равновесие,
екологични организации и инициативи.
· Е кология и туризъм: защитени природни
обекти.
· Пътуване, ваканция, туризъм: планиране,
транспорт.
· И зкуства: емблематични представители
на различни видове изкуства и култура
и техни произведения.
· Н аука и научни постижения: известни
учени и техният принос, иновационни
технологии.
· Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и света. Свят
без граници.
· П разници и традиции в родината и страните на изучавания език.
· Културни и исторически забележителности в родината и страните на изучавания
език.
· П риносът на родината в световното културно-историческо наследство.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Обект на оценяването в държавния зрелостен изпит по чужд език е комуникативната
езикова компетентност на учениците на ниво
B1 в съответствие с Общата европейска езикова рамка, което предполага прагово ниво
на владеене на езика, позволяващо неговата
независима употреба в речта.
Оценяват се следните комуникативни умения на ученика:
При слушане:
· д а разбира основна и конкретна информация в несложни, автентични текстове
на стандартен език от познати тематични
области, представени с нормално темпо
на речта и съобразно правоговорните
норми на езика;
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· д
 а извлича важни за разбиране на смисъла подробности от текста;
· д а разпознава комуникативните намерения на говорещия/говорещите.
При четене:
· д а разбира общото съдържание и извлича
основна информация от несложни, автентични художествени, научнопопулярни и
публицистични текстове по познати теми;
· д а разбира и извлича важни за разбиране
на смисъла подробности от текста;
· д а разбира позицията или намерението
на автора на текста;
· д а разбира логическата свързаност и да
разпознава структурата на текста;
· д а интерпретира правилно значението на
използваните езикови средства в контекста на комуникативната ситуация.
При писане:
· д а създава логически свързан и правилно
структуриран текст в съответствие със
зададените тема и опори за изпълнение
на задачата;
· д а описва реални или въображаеми събития, да разказва за преживявания от
личен житейски опит, да изразява мнение по определена тема, да води лична
кореспонденция;
· д а изразява отношения и чувства;
· д а спазва граматичните и правописните
норми на езика, като използва езикови
средства, отговарящи на комуникативната
задача за съответното ниво.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 37 задачи,
сред които:
· з адачи с избираем отговор;
· з адачи с кратък свободен отговор;
· з адачи за създаване на текст – писане на
лично писмо/мейл по зададена ситуация/
изходен текст и опори, както и създаване
на описателен/повествователен текст по
зададени опори/изходен текст.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 80.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
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ЗА НИВО B2
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание за ниво В2 в съответствие с Общата европейска езикова рамка,
описано в държавния образователен стандарт
за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана
подготовка.
Теми
· Л ична информация (представяне).
· П редизвикателства на съвременния начин на живот. Човекът в съвременния
свят – социални ангажименти, гражданско общество, доброволчество.
· Дом, семейство, приятели и училище.
Личен избор и отговорности.
· В секидневие: дневен режим, пазаруване,
магазини, услуги.
· В ъншен вид и характер.
· Междуличностни отношения: чувства,
емоции.
· О бразование, професии и социални контакти. Образователни системи и професионална реализация.
· С оциална среда и ценностна система.
Начини на общуване в съвременния свят.
Социални мрежи.
· Ф ормални и неформални общности – толерантност в общуването. Идентичност
и ценности.
· Видове медии. Езикът на медиите. Силата
на словото.
· Родно място – минало, настояще, бъдеще,
забележителни личности.
· Мечти и представи за бъдещето: образование, професия, дом, семейство.
· О блекло и мода. Модни предпочитания
и тенденции.
· Х ранене и заведения за хранене. Кулинарно многообразие.
· С вободно време (хоби, предпочитания)
и интереси: музика, книги, кино, спорт.
· Здраве и здравословен начин на живот
(човешкото тяло, грижи за здравето,
медицински услуги): здравословно хранене, физическа активност, здравословни
навици и поведение.
· П рирода: растения и животни, време,
климат, природни явления, географски
обекти, природни чудеса.
· Е кология: екологични организации и
инициативи, защитени природни обекти.
Опазване на планетата Земя. Енергия за
утрешния ден.
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· П
 ътуване, ваканция, туризъм: планиране,
транспорт и ориентация в града, впечатления и преживявания.
· И зкуства и култура: емблематични представители на различни видове изкуства
и култура и техни произведения.
· Н аука и научни постижения: известни
учени и техният принос, иновационни
технологии. Научни и технически постижения – с мисъл за утрешния ден.
Човекът и науката.
· Родината и светът – езици, страни, народи, граждани на Европа и на света.
· П разници и традиции в родината и в
страните на изучавания език.
· Културни и исторически забележителности в родината и в страните на изучавания език.
· П риносът на родината в световното
културно-историческо наследство. Историческа памет и приемственост.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
При слушане:
· д а разбира основна и конкретна информация в относително сложни, автентични
текстове на стандартен език от познати тематични области, представени с
нормално темпо на речта и съобразно
правоговорните норми на езика;
· д а извлича съществени за разбиране на
смисъла подробности от текста;
· д а разпознава комуникативните намерения на говорещия/говорещите;
· д а интерпретира правилно значението
на използваните граматични структури
и лексикални средства в контекста на
комуникативната употреба.
При четене:
· д а разбира общото съдържание и извлича основна информация от относително
сложни, автентични художествени, научнопопулярни и публицистични текстове
по познати теми;
· д а разбира и извлича съществени за разбиране на смисъла подробности от текста;
· д а разбира позицията или намерението
на автора на текста;
· д а извлича имплицитна информация,
като се опира на общите си познания и
житейски опит, както и на знанията за
културата на носителите на езика;
· д а разбира логическата свързаност и да
разпознава структурата на текста;
· д а интерпретира правилно значението на
използваните езикови средства в контекста на комуникативната ситуация.
При писане:
· д а създава логически свързан и правилно
структуриран текст в съответствие със
зададените тема и опори за изпълнение
на задачата;

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

· д
 а описва реални или въображаеми събития, да разказва за преживявания от
личен житейски опит, да изразява мнение
по определена тема и да аргументира
позицията си, да води лична и официална
кореспонденция;
· да изразява отношения и чувства;
· д а използва подходящи изразни средства,
като спазва граматичните и правописните
норми на езика.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 45 задачи,
сред които:
· з адачи с избираем отговор;
· з адачи с кратък свободен отговор;
· з адачи за създаване на текст – писане на
официално писмо по зададена ситуация
и опори, както и създаване на аргументативен текст за изразяване на мнение.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.

Приложение № 24
към чл. 11, т. 3
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО МАТЕМАТИКА

І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната образователна
степен.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
· п ресмята възможности по правилата за
събиране и за умножение, пермутации,
вариации и комбинации без повторение;
· м оделира конкретни ситуации;
· р азбира понятията вектор и свързаните
с него, извършва операции с вектори и
представя вектор като линейна комбинация на вектори;
· н амира отношение на отсечки;
· з нае понятието средна отсечка в триъгълник и в трапец, свойствата им и ги
използва;
· знае забележителни точки на триъгълник
и твърдения, свързани с тях;
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· п
 ри ла га свойс т вата на ра внобед рен
трапец;
· з нае пон я т иет о к ва д рат ен корен на
неотрицателно число и свойствата му;
· с равнява квадратни корени и изрази,
съдържащи квадратни корени, извършва
действия с квадратни корени;
· р ационализира дроб;
· з нае понятието квадратно уравнение,
форм ула за корен и т е на к ва д рат но
уравнение, видове квадратни уравнения
и ги решава;
· разлага на множители квадратен тричлен,
решава уравнения от по-висока степен
чрез разлагане и чрез полагане;
· знае и прилага теоремите на Виет за определяне знаците на корените на квадратно
уравнение и за съставяне на квадратно
уравнение по зададени корени;
· м оделира и оценява формално различни
ситуации с уравнения, свеждащи се до
квадратни, интерпретира съдържателно
резултати, получени от решението на
математически модел;
· о пределя взаимни положения на точка и
окръжност, на права и окръжност и на
две окръжности и прилага свойства на
хорди в окръжност;
· знае видовете ъгли, свързани с окръжност,
твърденията за тях и ги прилага;
· п ресмята числена стойност на рационален
израз, извършва тъждествени преобразувания на рационални изрази, доказва
тъждества и решава дробни рационални
уравнения, свеждащи се до линейни или
квадратни уравнения;
· моделира различни ситуации с уравнения,
свеждащи се до дробни;
· з нае необходими и достатъчни условия
за вписани и описани четириъгълници
в окръжност и ги прилага;
· и ма представа за геометрично преобразувание в равнината, знае понятието еднаквост, видове еднаквости и понятията,
свързани с тях, и построява образи на
геометрични фигури.
· н амира сечение, обединение, произведение и допълнение на множества;
· з нае и пресмята класическа вероятност,
вероятност на допълнително (противоположно) събитие, вероятност на сума
на несъвместими събития, вероятност
на обединение и на сечение на събития;
· з нае понятията функция, дефиниционно
множество, линейна и квадратна функция, намира функционална стойност и
стойност на аргумента на дадена функция;
· п остроява графики на линейни и на
к вадратни фу нк ции, установява принадлежност на точка към графика на
функция, прави изводи за свойствата им
(монотонност, най-голяма и най-малка

БРОЙ 79

·
·

·

·

·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·

ДЪРЖАВЕН

стойност), представя графично решенията на линейно и квадратно уравнение,
знае връзката между коефициентите на
две линейни функции и взаимното разположение на техните графики в една
координатна система;
и звлича информация за функции, зададени по различен начин;
з нае понятието система уравнения и понятията, свързани с нея, решава система
линейни уравнения с две неизвестни и на
система от втора степен с две неизвестни
чрез заместване, събиране и полагане;
м оделира със системи уравнения с две
неизвестни, оценява съдържателно получения при моделирането на конкретен
резултат и го интерпретира;
з нае понятието подобни триъгълници
и понятията, свързани с тях, прилага
признаците за подобност, свойствата на
съответните елементи и на лицата на
подобните триъгълници;
з нае и прилага теоремата на Талес и
обратната теорема на Талес;
з нае и прилага свойство на ъглополовящите в триъгълник;
з нае понятието система неравенства и
понятията, свързани с него, и решава
системи от две линейни неравенства с
едно неизвестно и системи неравенства,
свеждащи се до тях;
р ешава квадратно неравенство, прилага
метода на интервалите при решаване на
неравенства от по-висока степен, решава
дробни неравенства, решава неравенства
ax + b
от вида ( ax + b )( cx + d ) > 0, cx + d > 0 , ax + b > c , ax + b < c
и аналогични на тях, свързани със знаците „≤“ или „≥“;
р азбира смисъла на логическите съюзи
„и”, „или” при решаване на неравенства;
м оделира с неравенства;
з нае и прилага метрични зависимости
в правоъгълен триъгълник и намира
елементите му;
намира елементи на равнобедрен триъгълник, на трапец, в това число равнобедрен
и правоъгълен, и на успоредник;
з нае и прилага метрични зависимости
между отсечки, свързани с окръжност;
з нае тригонометрични функции на остър
ъгъл в правоъгълен триъгълник, прилага
основните тригонометрични тъждества,
основните тригонометрични функции за
ъгли, допълващи се до 90°;
о ткрива и създава ситуации, свързани
с тригонометрични функции на остър
ъгъл в правоъгълен триъгълник, намира
основните елементи (страни и ъгли) на
правоъгълен триъгълник, на равнобедрен
триъгълник, равнобедрен и правоъгълен
трапец;
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· з нае понятието ирационален израз, определя допустими стойности на ирационален израз, пресмята числена стойност
на ирационален израз, извършва тъждествени преобразувания на ирационални
изрази, рационализира изрази от вида:

k
b a

,

f ( x)
f ( x)
k
,
,
a± b
g ( x) g ( x) ± h ( x)

;
· р
 ешава ирационални уравнения без параметър с най-много два радикала и с
полагане;
· знае понятието числова редица и свойствата, свързани с него, конструира числова
редица по дадено правило, определя дали
една редица е монотонна;
· знае понятията аритметична и геометрична прогресия и техните свойства, намира
елементите им и решава комбинирани
задачи от прогресии;
· моделира с прогресия и с лихва и оценява
формално и интерпретира съдържателно
резултати, получени от решението на
математическия модел;
· з нае понятието генерална съвкупност,
намира мода, медиана и средноаритметично и знае тяхното значение;
· и звършва петчислено представяне на
данните;
· знае определенията на основните тригонометрични функции и основните тъждества
в интервала [0°; 180°], намира стойностите
на тригонометричните функции за някои
специални ъгли, както и ъгъла по дадена
стойност на функцията;
· п рилага синусова и косинусова теорема
за решаване на произволен триъгълник;
· п рилага формулите за медиани и за ъглополовящи в триъгълник;
· з нае основните начини за определяне на
равнина в пространството;
· н амира линеен ъгъл на двустенен ъгъл;
· з нае взаимните положения на две прави
в пространството и намира ъгъл между
две кръстосани прави;
· н амира елементи, лице на повърхнина
и обем на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо;
· з нае понятието корен n-ти и неговите
свойства и преобразува ирационални
изрази, съдържащи квадратни и кубични
корени;
· знае понятието степен с рационален показател и неговите свойства и преобразува
изрази, съдържащи степени с рационален
показател;
· з нае понятието логаритъм, намира елементите му (стойност, основа или аргумент при наличие на останалите две
величини), прилага свойствата на логаритъма за преобразуване на изрази;

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

· р
 азпознава графиките на степенната, показателната и логаритмичната функция;
· р азчита и интерпретира информация,
представена с графики на степенната, показателната и логаритмичната функция;
· р ешава успоредник, трапец, четириъгълник и правилен многоъгълник;
· моделира геометрична ситуация с помощта на алгебричен или тригонометричен
израз и оценява формално и интерпретира съдържателно резултати, получени
от решението на модела;
· з нае понятията обобщен ъгъл и радиан
и превръща градусна мярка на ъгли в
радианна и обратно;
· з нае определенията на основните тригонометрични функции на обобщен ъгъл
и разпознава графиките им;
· п рилага основните свойства на тригонометричните функции, намира стойностите на тригонометричните функции на
някои специални ъгли и стойност на тригонометрична функция на ъгъл по дадена
стойност на една негова тригонометрична
функция, преобразува тригонометрични
изрази с помощта на изучените формули;
· з нае понятието условна вероятност и
го прилага за намиране вероятност на
сечение на две събития;
· р азпознава и прилага модели на многократни опити с два възможни изхода в
конкретни практически ситуации;
· р азбира и пресмята разпределение на
вероятностите със сума 1;
· з нае понятието геометрична вероятност
върху правата и в равнината, намира
я като отношение на дължини и като
отношение на лица;
· построява хистограма и полигон на данни;
· п остроява и интерпретира таблица на
акумулираните честоти и графично представя акумулираните честоти;
· оценява вероятност на съставно (сложно)
събитие и прилага оценката при решаване
на конкретни проблеми;
· р азбира понятието извадка и оценява
вероятност на неизвестен дял в генерална
съвкупност чрез извадки;
· р еша ва мод ул н и у ра внен и я о т ви да
ax 2 + bx + c = m


;
· р ешава тригонометрични, показателни и
логаритмични уравнения в основен вид
и свеждащи се до квадратни уравнения;
· р ешава модулни неравенства от вида
ax  b  m , ax  b  m
ax 2  bx  c  m, ax 2  bx  c  m, ax 2  bx  c  m, ax 2  bx  c  m, ax 2  bx  c  mx  n,

ax2  bx  c  m x  n

 аналогични на тях, свързани със знаи
ците „≤“ или „≥“;
· р ешава основни показателни и логаритмични неравенства;
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· н
 амира най-малка и/или най-голяма
стойност на линейна функция в краен
затворен интервал и на квадратна функция в интервал;
· з нае основните елементарни неравенства
между средноаритметично, средно геометрично, средно хармонично и средно
квадратично;
· р ешава екстремални задачи, които се
моделират с линейна или к вадратна
функция.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 23 задачи,
сред които:
· задачи с избираем отговор;
· задачи с пълно описание.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 25
към чл. 11, т. 4
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
I. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
практически, и анонимен.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Модул 1. Компютърна система
· п озна ва основн и хара к т ерис т и к и на
компонентите на компютърната система;
· р а зг ра н и ча ва сис т емен и п ри ложен
софтуер;
· з нае основните функции и интерфейс на
операционната система;
· з нае принципите на действие на мобилните устройства;
· з нае как да инсталира и деинсталира
драйвери и приложни програми;
· а рхивира и разархивира файлове, компресира и разкомпресира данни, както
и съответните формати и софтуер;
· з нае какво е файлова организация на
данните и може да извършва основни
операции с файлове и папки;
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· р
 азпознава често срещани разширения
на файлове и ги свързва със съответния
софтуер;
· з нае основните единици за измерване на
информацията и може да преобразува от
една мерна единица в друга.
Модул 2. Обработка на информацията и
комуникация
· р азграничава локална и глобална компютърна мрежа, както и различните
мрежови услуги, топологии;
· п ознава основни комуникационни устройства и съобщителни среди;
· з нае как да споделя ресурси в локална
мрежа и да защитава информацията в
мрежова среда;
· п рави разлика между споделени и мрежови устройства;
· познава специализирани софтуерни средства и езици за създаване на уеб сайтове;
· знае кои са основните етапи при създаване
на уеб сайт, както и съответните дейности,
които се осъществяват на всеки етап;
· м оже да проектира статичен уеб сайт;
· з нае как да създаде структура, визуален
дизайн и навигационна система на сайт,
да интегрира компоненти и да публикува
сайт в интернет;
· п ознава смисъла на защита на личните
данни, електронен подпис, компютърни
престъпления и авторско право;
· з нае да използва съвременни среди и
средства за дигитално сътрудничество
и комуникация;
· у мее да търси и извлича информация (в
интернет);
· з нае установените правила при участие
в интернет дискусионни общности и за
етично поведение в мрежова среда при
работа в екип.
Модул 3. Звук и видеоинформация
· к онвертира и съхранява видеофайл в
различни файлови формати и качество;
· с ъздава и обработва видеоклип, съдържащ
графична и звукова информация.
Модул 4. Работа с графични изображения
· с ъздава и запазва графични изображения с различни инструменти – палитра,
фигури, оцветяване, свободно движение
на ръката;
· р азпознава основни файлови формати на
изображения;
· о бработва изображение, като използва
различни инструменти за промяна – избор, копиране, обръщане, накланяне,
изрязване, промяна на размера.
Модул 5. Компютърна текстообработка
· с ъздава, редактира, търси, заменя текст
в текстов документ;
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· ф
 орматира текстов документ на ниво
символ, абзац, страница;
· в мъква и форматира графично изображение в текст;
· в ъвеж да текст, съдържащ специа лни
знаци и символи;
· задава характеристики за отпечатване;
· м оже да създава, оформя и редактира
таблици със средствата на текстообработваща програма;
· и зползва шаблони и теми в текстов документ;
· с ъздава циркулярни писма и формуляри
в текстов редактор.
Модул 6. Обработка на таблични данни
· п роектира, създава и форматира структурата на електронна таблица;
· з а да ва ра з л и ч н и х ара к т ерис т и к и за
оформлението на клетка и данните в нея;
· и звършва основни аритметични действия
в електронна таблица;
· п рилага вградени функции в електронна
таблица;
· с ортира и филтрира данни в електронна
таблица по един или няколко признака;
· в алидира данни в електронна таблица;
· и зготвя справки и обобщава данни в
електронна таблица;
· п ознава основните типове диаграми и
може да прави графична интерпретация
на данните в електронна таблица;
· з нае как да отпечата таблица или отделни
части от електронна таблица.
Модул 7. Компютърна презентация
· с ъздава презентация, прави настройки
по дизайна на слайд;
· вмъква и форматира графични и текстови
обекти в слайд;
· в мъква и настройва звукови и видеообекти в слайд;
· и зползва анимационни ефекти в презентация;
· и зползва диаграми, графики, графични
схеми и таблици в презентация;
· з апазва презентация в различни файлови
формати;
· п ознава правилата за представяне на
презентация пред публика.
Модул 8. Създаване на съдържание
· разпознава видовете алгоритми, основните им свойства и начините на описание;
· п осочва примери за дейности, които
могат да се опишат с линеен, разклонен
и цикличен алгоритъм;
· р азчита алгоритъм, представен словесно
или чрез псевдокод;
· посочва резултат на кратък алгоритмичен
фрагмент, описан с псевдокод.
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Модул 9. Решаване на проблеми и безопасност
· з нае правилата за безопасна работа с
компют ърни системи, периферни устройства и носители на информация,
осигурявайки собствената си и на другите безопасност;
· п ознава предназначението на макросите
в офис приложенията и знае да управлява включването им при използване на
публични услуги;
· о писва средства и методи за защита на
информацията;
· знае как да осигури собствената си безопасност в интернет.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 25 задачи,
сред които:
· задачи с избираем отговор;
· задачи със свободен отговор;
· практически задачи.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 26
към чл. 11, т. 5
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен, с акцент върху
следните теми:
Съвременна световна история
· Поява и същност на тоталитарните модели
· В тора световна война
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· С тудената война
· И зграждане на обединена Европа
История на България
· Политическо развитие
· Власт и институции
· Общество и обществен живот
· Култура и духовен живот
· Религии и църква
· Българите и светът
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
· О ткрива връзката между политически,
стопански, идейни и социални промени.
· О писва основни политически възгледи
и модели на управление.
· О бяснява възникването и дейността на
различни институции.
· П рилага хронологични и/или пространствени ориентири при обяснение на териториални и/или обществени промени.
· О пределя мястото на България в значими
исторически процеси.
· Подбира и използва основни понятия
при описание, сравнение и анализ на
исторически събития и процеси.
· О ткрива причини и последици.
· И дентифицира и описва културно-исторически паметници със световно значение.
· О бяснява традиции, принадлежащи на
различни култури.
· О ткрива синхронност или асинхронност
в културното развитие на различните
общества и дава примери за взаимни
влияния.
· О ценява значението на националните
и европейските приноси в световното
културно наследство.
· О писва развитието на идеите за правата
и свободите на гражданите в различните
общества.
· Представя различия в начините на живот,
в религиозните вярвания и в ценностите
на отделни общества.
· О ценява идеи и действия на личности
в историята.
· О бясн ява социа лни и икономическ и
последици от открития в областта на
науката, техниката и технологиите.
· О бяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за
тяхното разрешаване.
· И звлича и интерпретира информация от
писмени документи, карти, изображения,
схеми, диаграми.
· П роявява критично отношение при работа с различни исторически източници.
· Разграничава исторически факти от интерпретациите за тях.
· С ъздава логически свързан и правилно
структуриран писмен текст в съответ-
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ствие със зададена тема и опори за
изпълнение на задачата по исторически
източници.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 26 задачи,
сред които:
· т естови задачи с избираем отговор;
· т естови задачи с кратък свободен отговор;
· т естови задачи с разширен свободен
отговор;
· с ъздаване на свързан писмен текст върху
няколко източника.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При разработването
на спецификацията за всяка учебна година
се спазва доминиращо съотношение на въпросите, свързани с националната история,
спрямо въпросите, свързани със съвременната
световна история.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 27
към чл. 11, т. 6
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен, с акцент върху
следните теми:
· П ланетата Земя
· География на природата
· География на обществото и стопанството
· География на континентите и на страните
· География на България
· Географска информация
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IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
· Характеризира Земята като планета.
· Доказва с примери кълбовидната форма
и движенията на Земята.
· П рави изводи за влиянието на формата
на Земята и движенията є върху протичащите явления и процеси в природата
и живота на човека
.· О бяснява особеностите на природните
компоненти и връзките между тях.
· О писва и разпознава природните зони
на Земята.
· О пределя значението на природните компоненти и природните зони като среда
за живот и условие за труд.
· Х арактеризира геосферите и природните
комплекси.
· О ценява природноресурсния потенциал
на Земята.
· Дефинира идеята за устойчиво развитие
и обяснява глобални проблеми.
· О бяснява промените в съвременната
политическа карта, причините за тях и
основните форми на политическа организация на обществото.
· А на лизи ра населениет о на света по
основни демографски показатели; коментира проблеми на демографското и
социалното развитие.
· К ласифицира селищата по различни
признаци; обяснява същността, формите
и коментира последиците от урбанизацията.
· О бяснява влиянието на факторите за
развитие на световното стопанство и
териториалното му разположение; знае
основните белези и механизми на пазарната икономика и показатели за икономическо развитие.
· Х арактеризира по алгоритъм структурата и териториалната организация на
стопанството; коментира проблемите и
съвременните тенденции в развитието им.
· Р ешава геог рафск и казуси, свързани
с местоустановяване на промишлено
производство.
· Решава географски казуси, свързани с
транспорта.
· О писва регионалната подялба на света:
назовава признака за подялба и определя
географското положение на съответните
региони.
· Познава политическите промени в континентите; познава дейността на международни и регионални организации и
оценява значението им.
· Х арактеризира по алгоритъм специфични
особености на регионите в света.
· Р азпознава уникалното в природния,
демографския и стопанския облик на

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

страни, типични представителки на региони в света.
· О пределя какво изучава географията и
описва важни открития за опознаването
на света и развитието на географското
познание.
· Х арактеризира географското положение
и границите на континентите, океаните
и избрани страни.
· Х арактеризира особеностите на природата
на континентите и на океаните.
· О ценява географското положение и границите на България.
· Х арактеризира природните компоненти,
природните области в България и оценява
техните ресурси.
· Оценява демографската ситуация в България по основни демографски показатели.
· Х арактеризира типове селища в България.
· Познава държавното устройство и управление в България.
· Х арактеризира стопанството в България.
· Х арактеризира районите за планиране в
България по алгоритъм.
· Разпознава и използва елементи на географската карта и глобуса.
· Разпознава видове географски карти и
основни способи за картографиране.
· И зползва и анализира географска информация от различни източници (карта,
текст, различни графични изображения).
· И дентифицира и изрaзява мнение за географски проблем(и) на базата на подбрана
географска информация.
· Решава географски казуси и аргументира
решения, свързани с локализацията на
стопанска дейност, проблемите на растениевъдството и/или животновъдството,
транспорта и/или туризма на България.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 33 задачи,
сред които:
· з адачи с избираем отговор;
· з адачи със свободен отговор, от които
задачи, изискващи локализиране на географски обекти, съответно върху тема
география на континентите и на страните
и върху тема география на България;
· а рг у ментиран отговор на проблемен
въпрос/географски казус.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни
равнища, както и разпределението на общия брой точки между отделните задачи се
определят в спецификацията, разработена в
съответствие с изискванията на държавния
образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При
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разработването на спецификацията за всяка
учебна година се спазва доминиращо съотношение на въпросите, свързани с географията
на България, спрямо въпросите, свързани с
географията на света.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Общият максимален брой точки е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 28
към чл. 11, т. 7
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ФИЛОСОФИЯ
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
· Познава философията като любов към
мъдрост та, рационално изследване и
критично търсене на истината.
· Познава основни философски, антропологически и психологически понятия и
теории от учебното съдържание.
· Познава основни възгледи (за човешката
психика и поведение) на бихейвиоризма,
психоанализата и хуманистичната психология.
· Познава основни теории, които описват
развитието на личност та (социа лнопсихологическо – Е. Ериксън, когнитивно – Ж. Пиаже, морално – Л. Колбърг).
· Различава средствата на вербалното и
невербалното общуване.
· Познава различни стратегии за справяне
с конфликти.
· Познава ценностите и нормите като основания и регулатори на съвместния ни
живот в обществото (ценности, норма,
ценностен релативизъм и фундаментализъм, диалог).
· Познава основни понятия и теории от
етиката и естетиката.
· Познава поне две алтернативни теории
за свободата.
· Умее да разграничава естетически от
етически ценности.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

· П
 ознава, дефинира и разграничава основни понятия и теории на философията,
социалната философия, философията на
правото и теорията на аргументацията.
· Познава основни характеристики на философското мислене и културата в епохите на Античността, Средновековието,
Новото време и съвременността.
· Познава основните логически закони.
· Познава характеристиките на дедуктивните и индуктивните аргументи.
· Познава античното разбиране за света
като космос и принципите на осмислянето на света в натурфилософията и
философията на Платон и Аристотел.
· Познава християнската философия през
Средновековието като преход от космологизма на Античността към разбирането
на света чрез отношението човек – Бог.
· Р азграничава емпиризъм от рационализъм.
· Различава правни от морални норми.
· Разграничава различни форми на държавно управление.
Критическо мислене
· различава и анализира конкретни употреби на думите в зависимост от контекста;
· конструира аргументи и преценява тяхната истинност и валидност;
· п рави правилни изводи от необходимо и
достатъчно условие;
· о ткрива неформални аргументни заблуди.
Анализ на казус
· описва точно и диференцирано конкретна
ситуация (казус);
· о пределя проблем или конфликт;
· к оментира казуса от гледна точка на
алтернативни теории/позиции;
· и збира решение и аргументира избора си.
Създаване на аналитичен текст (есе)
· п ознава особеностите на философското
есе като вид аналитичен текст;
· с ъздава аналитичен текст с ясно изразена
обща структура (въведение, изложение,
заключение);
· о ткрива и дефинира философски проблем/
изследователски въпрос въз основа на
философски фрагмент/тема и го изследва;
· ф ормулира писмено ясна и разбираема
теза и я аргументира от личен опит и
с прецизна у пот реба на философск и
понятия и средствата на други науки и
изкуства.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 32 задачи,
сред които:
· тестови задачи с избираем отговор;
· задача за решаване на казус;
· задача за създаване на философско есе.
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Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 29
към чл. 11, т. 8
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Клетка
· Н азовава и означава (върху схема, изображение, модел):
– х имични елементи и химични съединения;
– мономери и биополимери;
– надмолекулни комплекси;
– мембранни и немембранни органели;
– типове и видове клетки;
– е тапи на обмяна на веществатa и енергията; катаболитни и анаболитни процеси;
– п ериоди в жизнения цикъл на клетката; видове делене на клетката; фази на
митоза и мейоза.
· О
 писва и представя (със символи или
схеми):
– биополимери и мономери;
– о сновни групи органични съединения и
техни представители в клетката;
– вируси и бактерии;
– с трукт у рни особености на к лет ъчни
органели и взаимовръзките между тях;
– мембранен транспорт;
– етапи на катаболизма и анаболизма;
– п ериоди в жизнения цикъл на клетката; видове делене на клетката; фази на
митоза и мейоза.
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· Разпознава (в текст или изображение):
– структура и възпроизводство на вируси;
– с труктурни и функционални особености
на прокариотни клетки;
– с труктурни и функционални особености
на органелите в еукариотната клетка;
– единство и преходност на едномембранните органели;
– видове мембранен транспорт;
– етапи на катаболизма и анаболизма;
– п ериоди в жизнения цикъл на клетката; видове делене на клетката; фази на
митоза и мейоза;
– в ирусни и бактериални заболявания.
· С равнява и групира (по структура и
функции):
– н еорганични и органични съединения
в клетката;
– малки и големи органични молекули;
– мономери и биполомери;
– клетъчни органели;
– типове и видове клетки;
– видове клетъчно делене;
– вирусни и бактериални заболявания.
· Анализира и аргументира:
– н ачини на разпространение на инфекциозни заболявания;
– средства за лечение и профилактика.
Многоклетъчен организъм
· Н
 азовава, описва и означава (върху схема
или изображение) равнища на организация
на многоклетъчния организъм.
· О
 писва и означава (върху схема или изображение) основни жизнени процеси:
– хранене, дишане, отделяне;
– растеж и размножаване;
– д разнимост и движение и структурите,
които ги осигуряват при многоклетъчните организми.
· С
 равнява и проследява в еволюционен
аспект структ у рите и процесите при
многоклетъчните организми.
· Р азпознава и представя (върху текст,
схема, модел) основни понятия, свързани
с наследствеността и изменчивостта на
организмите.
· А нализира и оценява:
– г енетични схеми, кариограми, таблици
и изображения;
– методи за изследване на наследствеността и изменчивостта при човека.
· А нализира връзки и взаимоотношения:
част – цяло, структура – функция, среда – организъм.
Човешкият организъм – структура и жизнени процеси
· О писва и представя (с текст, схема, изображение) на структурна и функционална
основа взаимовръзката:
– клетки – тъкани;
– органи – системи от органи;
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– п ричини – признаци – превенци я на
заболявания на органи и системи;
– хигиенни норми – грижа за здравето.
· Р азпознава (в текст или изображение):
– о ргани и системи от органи в човешкия
организъм;
– м еханизми на осъществяване на основните жизнени процеси.
· Анализира:
– р олята на вътрешната течна среда на организма за поддържане на хомеостазата;
– единството на процесите в организма
и механизми на регулация (ендокринна
и нервна).
· Доказва систематична принадлежност
на човека към клас Бозайници.
· А ргументира необходимостта от:
– п ревенция и профилактика на основни
заболявания при човека;
– о казване на долекарска помощ при
травма, кръвотечение, изгаряне.
Биосфера
· Дефинира равнищата на структурна организация на биосферата.
· Разпознава, означава и описва (в/с текст,
схема, модел) структурни елементи и
процеси в различните равнища на биосферата: популации, природни съобщества
(биоценози), екосистеми.
· О писва и представя (с текст, схема,
изображение):
– с ъстав и структурни елементи на биосферата;
– б иогеохимичен кръговрат на вещества
и поток на енергия.
· А нализира (в текст, графика, модел)
нежелани ефекти от замърсяването на
водите, въздуха и почвата и предлага
решения за предотвратяването им.
· А нализира и оценява:
– с ъстоянието на дадена популация, биоценоза, екосист ема по оп ределени
параметри в резултат на влияние на
различни фактори;
– и збор на метод за изследване на биосферата.
· А
 ргументира необходимостта от опазване
на биоразнообразието и поддържане на
биосферната хомеостаза.
· О
 ценява необходимостта от устойчиво
развитие като стратегия за запазване
живота на планетата.
Биологична еволюция
· Н
 азовава, означава и описва (в текст,
изображение, модел):
– х ипотези и теории за произхода на живота
и еволюцията на организмите;
– вид и видообразуване;
– фактори на еволюционния процес;
– насоки и пътища на еволюцията;
– групи доказателства за еволюцията;
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– е тапи от палеонтологичната история на
еволюцията.
· Р азпознава и анализира (в текст, изображение, модел):
– о сновни етапи на биохимичната еволюция;
– фактори на микро- и макроеволюцията;
– пътища на биологичен прогрес и регрес;
– групи доказателства за еволюцията;
– етапи на антропогенезата.
· Илюстрира с примери:
– начини на видообразуване;
– пътища на биологичен прогрес и регрес;
– групи доказателства за еволюцията;
– етапи на антропогенезата.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 50 задачи,
сред които:
· задачи с избираем отговор;
· задачи с кратък свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 30
към чл. 11, т. 9
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

·

І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.

·

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавни ят зрелостен изпит вк лючва
учебното съдържание, изучавано в класовете
от първи гимназиален етап.
ІV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТОСТИ
· П рилага законите за скоростта и за пътя
при праволинейно равноускорително и
равнозакъснително движение с примери

·
·

·
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от транспорта (спирачен път) и свободното
падане (без движение на тяло, хвърлено
вертикално нагоре).
Ф ормулира принципите на механиката
и ги използва при решаване на задачи
за праволинейно движение на тяло – без
триене и с триене (без разлагане на сили).
О бяснява видовете равновесия на тяло
върху опора и различните приложения.
Дефинира и пресмята работа на сила,
мощ нос т, к и не т и ч на и по т ен ц иа л на
енергия.
Ф ормулира и прилага закона за запазване
на механичната енергия.
О бяснява чрез закона на Паскал за хидростатичното налягане действието на
някои уреди и машини.
Ф ормулира и прилага закона на Архимед.
Прилага връзката между температурните
скали на Целзий и на Келвин.
П ресмята количество топлина при топлообмен и преходите между състоянията
на веществото.
Ф ормулира първия принцип на термодинамиката като закон за запазване на
енергията при топлинните процеси и
го използва за решаване на конкретни
задачи с реален контекст.
П рилага законите за трите изопроцеса
при решаване на задачи.
О бясн я ва п ри н ц и па на дейс т вие на
топлинните машини и пресмята КПД
(коефициент на полезно действие) на
топлинна машина (без идеална топлинна
машина).
Ф ормулира закона на Ом за част от веригата и анализира графичната зависимост
на тока от напрежението.
А нализира разпределението на токовете
и на напреженията при различни видове
свързване на консуматори и пресмята
еквивалентно съпротивление.
П ресмята работа и мощност на тока в
електрически вериги с два консуматора,
свързани успоредно или последователно.
Ф ормулира и прилага закона на Ом за
цялата верига.
З нае, че специфичното съпротивление на
полупроводниците намалява при повишаване на температурата и при осветяване.
О писва качествено и количествено хармоничното трептене на пружинно махало
и на математично махало и проследява
качествено преобразуването и запазването на енергията при незатихващите
трептения.
Прилага връзката между скорост, честота
и дължина на вълната.
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· Ф
 ормулира и прилага закона на Кулон
(само за два точкови заряда).
· И зразява силата, действаща на точков
заряд в електрично поле, и потенциалната енергия на заряда чрез интензитета
и потенциала на полето.
· П рилага връзката между интензитет и
напрежение в еднородно поле (за две
точки, лежащи на една и съща силова
линия).
· Определя кондензаторите като устройства
за временно съхраняване на електрични
заряди и електрична енергия, пресмята
капацитетите на различни кондензатори
и дава примери за приложението им.
· О пределя големината и посоката на максималната магнитна сила, действаща на
движеща се заредена частица и на праволинеен проводник с ток в еднородно
магнитно поле.
· О бяснява опита на Оерстед с магнитното
действие на електричния ток и описва
принципа на действие на електромотора.
· Формулира качествено закона на Фарадей
(без правилото на Ленц).
· О пределя по графика период, честота и
амплитуда на променливото напрежение
(ток) и пресмята ефективни стойности и
средна мощност на променлив ток.
· Х арактеризира електромагнитната вълна
с честота (период) и с дължина на вълната
и прилага връзката между тях.
· Ф ормулира и прилага законите за отражение и пречупване на светлината и
посочва условията, при които настъпва
пълно вътрешно отражение.
· Ф ормулира и прилага законите на Стефан и на Вин за излъчване на абсолютно
черно тяло.
· П рилага уравнението на Айнщайн за
фотоефекта.
· Х арактеризира микрочастиците с вълни
на Дьо Бройл и дава примери за явления, при които се проявяват вълновите
свойства на частиците (дифракция на
електрони).
· Х арактеризира ядрата с енергия на връзката и с масов дефект.
· О писва измененията в атомните ядра при
алфа-, бета- и гама-разпадане.
· Д ава примери за ядрени реакции и обяснява защо при ядрен синтез на леки ядра
се отделя енергия.
· Д ава примери за частици, изградени от
кварки (адрони – бариони и мезони).
· Разграничава видове звезди според положението им върху диаграмата „спектър – светимост“.
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· О
 пределя разстояние до галактики по
закона на Хъбъл.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 40 задачи,
сред които:
· з адачи с избираем отговор;
· з адачи с кратък свободен отговор;
· з адачи с разширен свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 60.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.
Приложение № 31
към чл. 11, т. 10
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и
анонимен.
ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.
ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучаванo в задължителните
учебни часове в първи гимназиален етап на
средната образователна степен.
IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Класификация на веществата и номенклатура
· К ласифицира прости вещества, химични
съединения и смеси по състав и свойства.
· Прилага правила за записване на вещества
с химични формули и за съставяне на
наименования на химични съединения.
Строеж и свойства на веществата
· П редставя словесно или с модел строежа
на атомите на елементите от първите
три периода на Периодичната система
(таблица).
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· П
 рави предположения за свойства на
химични елементи и техни съединения
по мястото им в Периодичната система
(таблица) и обратно.
· Разграничава основни видове химични
връзки, видове молекули и кристални
решетки.
· О писва и обяснява със строежа им характерни свойства на прости вещества
и на неорганични съединения (оксиди,
киселини, хидроксиди и соли).
· О писва и обяснява характерни свойства
на органични съединения (въглеводороди,
алкохоли, алдехиди, кетони и монокарбоксилни киселини, аминокиселини, сапуни,
мазнини, въглехидрати и белтъци) с вида
на химичните връзки и функционалната
група.
· И зразява с уравнения или схеми свойства
на неорганични и органични вещества.
· О бяснява важни за практиката свойства
на разтвори.
Значение на веществата и опазване на
околната среда
· С вързва практическото приложение на
вещества с техни физични и химични
свойства.
· О писва значението на мазнини, въглехидрати, аминокиселини и белтъци за
живите организми.
· О бяснява въздействието на някои вещества върху жизнените процеси, здравето
на човека и околната среда.
· О ценява възможности за разумно използване на природните ресурси и за
разрешаване на екологични проблеми.
Химични процеси
· Разпознава важни за практиката процеси
с органични вещества: горене, присъединяване, заместване, естерификация,
полимеризация.
· О п исва за кономернос т и, свърза н и с
топлинни ефекти на химични процеси.
· Обяснява влиянието на различни фактори
върху скоростта на химичните процеси.
· Предвижда влиянието на различни фактори върху система в химично равновесие.
· Р азпознава окислително-редукционни
процеси в природата и в практиката.
· О пределя вида на химичните процеси по
различни признаци (вид и брой на реагиращи и получени вещества, топлинен
ефект, еднородност на системата, преход
на електрони, обратимост).
Експеримент, изследване и изчисления
· П ланира химичен експеримент.
· Използва данни от наблюдения и химични
експерименти за изводи и заключения.
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· Р
 ешава задачи, свързани със: основни
физични величини (маса, обем и количество вещество), молни отношения, масова
част, молна концентрация.
· А на лизи ра информаци я за вещест ва
и процеси, представена чрез текстове,
таблици, графики, схеми, диаграми и
медийни продукти.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда
под формата на тест, включващ 50 задачи,
сред които:
· задачи с избираем отговор;
· задачи със свободен отговор.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой
точки между отделните задачи се определят в
спецификацията, разработена в съответствие
с изискванията на държавния образователен
стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния
зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки
като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен
при резултат, равен или по-висок от 30 % от
максималния брой точки.“
Заключителни разпоредби
§ 27. Учебните програми по общообразователния учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии, както и
актуализираните в съответствие с тази наредба
учебни програми по общообразователни учебни предмети за класовете от прогимназиалния
етап започват да се прилагат:
1. от учебната 2021 – 2022 г. – за учениците,
които постъпват в V клас;
2. от учебната 2022 – 2023 г. – за учениците,
които постъпват в VI клас;
3. от учебната 2023 – 2024 г. – за учениците,
които постъпват в VII клас.
§ 28. Общообразователният учебен предмет
родинознание започва да се изучава вместо
общообразователния учебен предмет околен
свят:
1. от учебната 2021 – 2022 г. – от учениците,
които постъпват в I клас;
2. от учебната 2022 – 2023 г. – от учениците,
които постъпват във II клас.
§ 29. Учебно-изпитните програми, определени с тази наредба, се прилагат за държавните
зрелостни изпити от учебната 2021 – 2022 г.
Министър:
Красимир Вълчев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос
на природен газ през газопреносните мрежи,
собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „националната газопреносна мрежа и по газопреносната
мрежа за транзитен пренос“ се заменят с „газопреносната система“, а съкращението „вкл.“ се
заменя с „включително“.
2. В ал. 2 думите „всяка от газопреносните
мрежи“ се заменят с „газопреносната система“, а
думите „или през преносна система“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „мрежите и техните подобрения“ се заменят с „газопреносната система
и нейното подобрение;“.
2. В ал. 2 думите „газопреносните мрежи“ се
заменят с „газопреносната система“, а думата
„мрежите“ се заменя със „системата“.
§ 3. В чл. 3 думите „по газопреносни“ се
заменят с „през газопреносните“, а в края на
изречението се поставя запетая и се добавя: „Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март
2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно
хармонизирани структури на тарифите за пренос
на газ (Регламент (ЕС) 2017/460) и приложимото
законодателство на Европейския съюз (ЕС).“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При определянето на цените се вземат
предвид входните точки и изходните точки и
ценовите зони, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък
„комисията“.“
2. В ал. 4 думите „газопреносните мрежи“ се
заменят с „газопреносната система“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По предложение на оператора комисията одобрява входните точки, изходните точки
и ценовите зони в зависимост от специфичните
характеристики на газопреносната система.“
2. В ал. 3 думите „определените за съответната
газопреносна мрежа или“ се заменят с думата
„одобрените“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „всяка
преносна мрежа или за“ се заличават.

2. В ал. 1, т. 1 думите „през преносна мрежа/
система“ се заличават.
3. В ал. 1, т. 2 думите „мрежа/система“ се
заменят с „инфраструктура“.
4. В ал. 1, т. 3 думите „преносната мрежа/“
се заменят с „газопреносната“.
5. В ал. 1 т. 4 се отменя.
6. В ал. 1, т. 5 думата „мрежа/“ се заличава.
7. В ал. 2 думите „за всяка от преносните
мрежи или за преносната система“ се заличават.
8. В ал. 3 думите „Комисията за енергийно и
водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“ се заменят с „комисията по предложение
на оператора“.
9. Алинея 4 се отменя.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимите годишни приходи за всяка
година от регулаторния период се определят,
както следва:
НГПt = БНГПt + Сt + Уt,
където:
НГПt са утвърдени необходими годишни приходи за съответната година от регулаторния период;
БНГПt – базови необходими годишни приходи
за съответната година от регулаторния период;
Сt – директно прехвърляеми разходи за съответната година от регулаторния период (съгласно
чл. 17);
Уt – годишна корекция за съответната година
от регулаторния период, отразяваща освобождаването на регулаторната сметка (съгласно чл. 16а);
t – съответна година от разглеждания период.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Базовите необходими годишни приходи се
определят в съответствие със следната формула:

където:
Иt – 1 е прогнозната инфлация за годината,
предхождаща годината t, измерена с индекса на
потребителските цени;
X – коефициент за изглаждане на базовите
необходими годишни приходи за регулаторния
период.“
3. В ал. 3:
а) под формулата пояснението за съкращението БВt се изменя така: „БВt – изчислена база на
възвръщаемост за съответната година (съгласно
чл. 13);“
б) под формулата пояснението за съкращението
БНГП0 се изменя така: „постигнати прогнозни
базови годишни приходи за базовата година (t=0)“,
а формулата под него се заличава.
§ 8. В чл. 8 думата „мрежа/“ се заличава.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „газопреносна мрежа или
през“ се заличават, а думата „преносната“ се
заменя с „газопреносната“.
2. В ал. 3 думите „газопреносна мрежа/система“ се заменят с „газопреносната система“.
§ 10. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

1. В изречение първо думите „съответната
газопреносна мрежа или през преносната“ се
заменят с „газопреносната“.
2. В т. 11 думите „на мрежата“ се заличават.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „съответната
мрежа или“ се заличават, а думата „преносната“
се заменя с „газопреносната“;
б) под формулата в пояснението за съкращението Инвt думите „необходимите приходи“ се
заменят с „базата на възвръщаемост“;
в) под формулата пояснението за съкращението Фt се изменя така: „Фt – прогнозна балансова стойност на безвъзмездното финансиране
на активи към края на съответната година от
регулаторния период, в т.ч. за сметка на такса
присъединяване, по грантови схеми, дарения,
помощи и др., в съответствие с одобрения от
комисията бизнес план на оператора;“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „съответната
мрежа или“ се заличават, а думата „преносната“
се заменя с „газопреносната“.
§ 12. В чл. 16, ал. 3 думата „съществуващите“
се заменя със „съществуващи и планирани“, а
думите „съответния заем“ се заменят със „съответните заеми“.
§ 13. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „предходен
ценови период“ се заменят с „предходни ценови
периоди“.
2. В ал. 3 думите „разпределя равномерно
върху необходимите приходи за всяка година
от следващия регулаторен период“ се заменят с
„покрива чрез корекция на определените необходими годишни приходи за следващия регулаторен
период“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „Регламент (ЕС) № 994/2010
на Европейския парламент и на Съвета от 20
октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране
на сигурността на доставките на газ и за отмяна
на Директива 2004/67/ЕО на Съвета“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 2017/1938 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г.
относно мерките за гарантиране на сигурността
на доставките на газ и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 994/2010“.
2. В т. 2 думите „за съответната преносна
мрежа“ се заличават.
§ 15. Наименованието на раздел III се изменя
така: „Утвърждаване на необходими годишни
приходи и ценообразуващи елементи“.
§ 16. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Преди началото на всеки регулаторен
период операторът или комисията в зависимост от
решението на комисията провеждат периодични
консултации в съответствие с изискванията на
чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/460.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „на оператора“ се заличават.
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2. В ал. 1, т. 1 думите „поотделно за всяка газопреносна мрежа или общи необходими годишни
приходи за преносната система за първата година
от регулаторния период“ се заличават.
3. В ал. 1, т. 6 думите „съотношението за
разпределението на необходимите приходи от
цена за достъп по входни и изходни точки“ се
заменят с „коефициент на изглаждане на базовите
необходими приходи за регулаторния период“.
4. В ал. 1 т. 7, 8, 9, 10 и 11 се отменят.
5. Алинея 2 се отменя.
6. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С решението по ал. 1 в съответствие с
резултатите от проведената консултация по чл. 17а
комисията утвърждава за регулаторния период:
1. съотношението за разпределението на необходимите приходи от цена за достъп и от цена
за пренос на природен газ;
2. съотношението за разпределението на необходимите приходи от цена за достъп по входни
и изходни точки.“
7. Досегашната ал. 4 става ал. 2.
8. Алинея 5 се отменя.
§ 18. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) За всеки ценови период в срок
до 1 март операторът внася в комисията предложение за:
1. входни и изходни точки/зони, за които се
определят цените за достъп и пренос;
2. коефициенти за определяне на цените за
достъп за резервиране на краткосрочни капацитетни продукти на база на цената за референтен
твърд капацитет;
3. сезонни множители за определяне на цените
за резервиране на краткосрочни капацитетни
продукти;
4. отстъпка при образуване на цени за достъп
за резервиране на прекъсваеми капацитетни
продукти;
5. отстъпка при определяне на цени за достъп
за входни/изходни точки към/от съоръжения за
съхранение на природен газ;
6. отстъпка при образуване на цени за достъп
за входни точки от съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) и за входни точки от и изходни
точки към инфраструктура, разработена с цел
преодоляване на изолацията на държави членки
по отношение на техните преносни системи.
(2) Комисията приема решение за одобряване
на отстъпките, множителите и сезонните коефициенти по ал. 1 след провеждане на консултация
по реда на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2017/460.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „националната газопреносна
мрежа и през газопреносната мрежа за транзитен
пренос или през преносната“ се заменят с „газопреносната“, а думите „при стриктно спазване
на условията и изискванията на тази методика“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „през всяка от газопреносните
мрежи или“ се заличават, а думата „преносната“
се заменя с „газопреносната“.
§ 20. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, изречение първо след думите „Цените от тарифната структура“ се добавя „могат да“.
2. В а л. 2, изречение второ след д у мите
„предлаганите услуги“ се добавя „за достъп“.
3. В ал. 3, изречение второ думите „пренесени
количества природен газ“ се заменят с „пренос“.
§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. цени за достъп при краткосрочен твърд
капацитет за ден, продукти: в рамките на деня,
ден напред, месец и тримесечие;“.
2. В ал. 1 т. 4 се заличава.
3. В ал. 3 след думите „прекъсваем капацитет“
се добавя „ , включително цените за достъп при
виртуален реверсивен капацитет на търговска
база (backhaul)“.
§ 22. В чл. 24, ал. 1, изречение първо думите
„газопреносна мрежа или на преносната“ се заменят с „газопреносната“.
§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „или да бъдат калкулирани,
като включат“ се заменят с „като могат да включват компонента, определена на база на“, а думите
„през съответната мрежа или през преносната“
се заменят с „газопреносната“.
2. В ал. 4 думите „на мрежата“ се заличават,
а след думите „точки/зони“ се добавя „на газопреносната система“.
§ 24. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Цените за достъп и пренос по газопреносната система не включват такси за дисбаланс, които се начисляват отделно по одобрена
от комисията методика.“
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „мрежа“
се заменя със „система“, а думата „мрежата“ се
заменя със „системата“.
2. В ал. 2 думите „в мрежата“ се заличават.
§ 26. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чрез цената“ се заменят с
„от цена“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената за пренос е еднаква за всички
входни и изходни точки и ценови зони и се изчислява, като необходимите годишни приходи,
разпределени към тази цена, се разделят на сумата
от очакваните годишни количества природен газ
на входни и на изходни точки на газопреносната
система.“
3. В ал. 5, изречение второ думите „пътя на“
се заличават.
4. В ал. 6 в края на изречение първо думите
„преносната мрежа“ се заменят с „газопреносната
система“, а в изречение второ думите „преносната
мрежа“ се заменят с „газопреносната система“.
§ 27. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 в края на изречението думите „от
оператора.“ се заменят с „в решението по чл. 18а,
ал. 2.“
2. В ал. 3, изречение второ думите „определени
от оператора“ се заличават, а в края на изречението се добавя „ , определени в решението по
чл. 18а, ал. 2.“
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Цените за достъп при прекъсваеми услуги за съответните входни точки/зони и изходни
точки/зони се образуват на база на получените
цени за достъп при твърд капацитет.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Цените за различните видове услуги по
предоставяне на капацитет в съответните входни
и изходни точки, представляващи изход/вход от/
към съоръженията за съхранение на природен
газ, цените за достъп за входни точки от съоръжения за ВПГ и за входни точки от и изходни
точки към инфраструктура, разработена с цел
преодоляване на изолацията на държави членки
по отношение на техните преносни системи, се
определят на база на получените цени за достъп
при твърд капацитет, умножени по коефициент,
определен в решението по чл. 18а, ал. 2.“
§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „4 месеца преди изтичането на“ се заменят с „1 март на годината, в
която изтича“.
2. В ал. 1, т. 2 думите „за всяка газопреносна мрежа или за преносната“ се заменят с „на
газопреносната“.
§ 29. Член 33 се отменя.
§ 30. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За всеки ценови период от регулаторния период операторът определя цените за
достъп и пренос на природен газ по входни точки/
зони и изходни точки/зони на база утвърдените
необходими годишни приходи за този ценови
период.
(2) Цените по ал. 1 се определят с решение
на оператора в срок не по-късно от 30 дни преди
ежегодния търг за годишен капацитет в съответствие с календара на ENTSOG.“
§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по съответната преносна
мрежа или за преносната“ се заменят с „на газопреносната“, а думата „регулаторен/“ се заличава.
2. В ал. 2 думите „становищата на заинтересованите лица и коментарите на оператора по
всяко от становищата“ се заличават.
§ 32. В чл. 37 думите „газопреносните мрежи/преносната“ се заменят с „газопреносната“,
а думите „чл. 33, ал. 6, но не по-рано от 7 дни
след публикуването им в средствата за масово
осведомяване и на интернет страницата на оператора“ се заменят с „чл. 34, ал. 2“.
§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответната преносна мрежа/“ се заменят с „газопреносната“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „през съответната преносна мрежа“ се заличават.
3. В ал. 4 думата „мрежа/“ се заличава.
§ 34. В чл. 39 в края на изречението думите
„Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския
парламент и на Съвета относно условията за
достъп до газопреносни мрежи на природен
газ“ се заменят с „приложимото европейско
законодателство“.
§ 35. В § 1 на допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 3 ду мите „от българо-ру мънската
граница до границите с Турция, Гърция и Македония“ се заличават.
2. В т. 12, изречение второ думите „(kWh
за ден или kWh за час според изискванията на
оператора на преносната система)“ се заличават.
3. Точка 18 се изменя така:
„18. „Регулаторен период“ е период, на базата
на който се определят необходимите приходи на
оператора за целите на формиране на цените за
достъп и пренос на природен газ през газопреносната система. Може да включва два или повече
ценови периода.“
4. Точка 19 се изменя така:
„19. „Ценови период“ е период от една година, започващ на 1 октомври и завършващ на 30
септември, през който цените за достъп и пренос
на природен газ през газопреносната система
остават непроменени.“
5. Точка 20 се изменя така:
„20. „Базисна година“ е предходна календарна
година, предхождаща първия ценови период от
регулаторния период.“
6. Точка 23 се изменя така:
„23. „Газопреносна система/преносна система“ е система, обединяваща националната
газопреносна мрежа и газопреносната мрежа
за транзитен пренос, разглеждана като единна
входно-изходна система.“
§ 36. Приложение № 2 към чл. 28 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 28
Математическо представяне на механизма за
разпределение на разходите
Приложението описва математическия подход
за калкулиране на цените за достъп до газопреносната система по входни и изходни точки.
Терминология:
I = брой входни точки;
J = брой изходни точки;
i = входна точка i ? {1,…, I};
j = изходна точка j ? {1,…, J};
k = връх пресечена точка между мрежови
участъци;
Sik = мрежов участък между входна точка i
и връх k;
Skj = мрежов участък между връх k и изходна
точка j;
Skk = мрежов участък между два върха;
Cstech = технически капацитет на мрежовия
участък S(1);
Cibooked = резервиран капацитет във входна
точка i;
Cjbooked = резервиран капацитет в изходна
точка j;
UCS = единичен разход за мрежов участък S;
UCij = сумата на единичните разходи за
транспортиране на газ от входна точка i до изходна точка j;
Pij = групата от мрежови участъци, служещи
за транспортирането на газ от входна точка i до
изходна точка j;
UC = матрица на единичните разходи;
TNi = цена на вход за входна точка i;
TXj = цена на изход за изходна точка j;
Rallowed = необходим приход.
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Изчисляването на входно-изходните цени
се състои от шест стъпки, които са разгледани
по-долу:
Стъпка 1: Определяне на необходимите приходи;
Стъпка 2: Представяне на газопреносната
система и определяне на мрежовите участъци;
Стъпка 3: Разпределение на разходите (респективно необходимите приходи) по мрежови
участъци;
Стъпка 4: Изчисляване на единичните разходи
за всеки мрежови участък;
Стъпка 5: Изчисляване на цени по входни и
изходни точки;
Стъпка 6: Допълнителни корекции.
Стъпка 1: Определяне на необходимия приход
Необходимият приход (Rallowed) на мрежовия
оператор се определя съгласно правилата на тази
методика.
Стъпка 2: Представяне на газопреносната
мрежа и определяне на мрежовите участъци
Втората стъпка предлага подходящо представяне на газопреносната система. Основните
връзки с други системи (в това число съоръжения
за съхранение) са представени в отделни входни точки (i). Изходните точки (j) са физически
точки за доставка на природен газ или основни
връзки с други системи. Когато няколко физически изходни точки са разположени в близост
една до друга, те могат да бъдат групирани в
една изходна зона.
Газопреносната система е представена по
начин, който отразява топологията на основните газопроводи, и е разделена на отделни
м режови у час т ъц и. Избор ът на м режови т е
у час т ъц и цел и ма кси ма л но т оч но да б ъде
представен действителни ят път на газовите
потоци. Мрежовите участъци се избират така,
че всеки основен диаметър, както и топологията
на преносната система да определят отделни
участъци. Върховете (k) се определят като пресичане на два или повече мрежови участъка.
Успоредни газопроводи се третират като един
мрежови участък.
В обобщение, сегментирането на преносната
система води до набор от мрежови участъци между
входни точки и върховете (Sik), между два върха
(Skk) или между върхове и изходни точки (Skj).
Стъпка 3: Разпределение на разходите (респективно необходимите приходи) по мрежови
участъци
В стъпка 3 необходимите приходи се разпределят по мрежови участъци, като се използва
външен ключ – стойността за подмяна на активите. При използване на стойността за подмяна на
различните газопроводни участъци се определя
относителното тегло за подмяна на отделния
мрежови участък в общата стойност за подмяна
на преносната система. Необходимият приход се
разпределя по различните участъци (Rsallowed).
Стъпка 4: Изчисляване на единични цени по
мрежови участъци
Четвъртата стъпка включва пресмятането на
единичните разходи за всеки мрежови участък.
Единичните разходи се определят, като разпределеният дял на необходимите приходи за
съответния участък се разделя на техническия
капацитет (Cstech) за този участък.
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Единичните разходи за всеки мрежови участък
се изчисляват по следния начин:

Стъпка 5: Изчисляване на цени по входни и
изходни точки
В тази стъпка първо се конструира матрицата на единичните разходи (UC). Матрицата на
единичните разходи (I x J) има толкова редове,
колкото са входните точки (I) на преносната
система, и толкова колони, колкото са изходните
точки (J) на преносната система. Елементите на
матрицата на единичните разходи са сумата на
единичните разходи, следвайки специфичния път
между входна и изходна точка (UCij):

Ако се приеме, че Pij е набор от мрежови
участъци (UCS), които се използват за транспортиране на газ от входната точка i до изходна
точка j, елементът UCij може да бъде изчислен
по следния начин:

Групата от секции Pij може да бъде получена
чрез прилагане на алгоритъм за намиране на найкраткия път между входната и изходната точка.
При него, вместо да се търси пътят в мрежовата
структура с минимално общо разстояние между
входната и изходната точка, се търси пътят с
минимална сума на единичните разходи. Мрежовите участъци, избрани по този алгоритъм за
всяка комбинация на входна точка i и изходна
точка j, определят групата от участъци Pij.
Разходите за транспортиране на газ от входна
точка i до изходна точка j са равни на UCij. Следователно сумата на цените на входните точки i
и тази на изходните точки j трябва също да бъде
равна на UCij. За да се изчислят цените за пренос на природен газ по входни и изходни точки,
следва да се реши следното уравнение:
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· На първо място, допълнителни математически ограничения се налагат на оптимизацията
в стъпка 5: минималното съотношение между
различните цени на изход или фиксирано разделяне на необходимите приходи между приходите,
получени от входни и изходни точки.
· Второ, цените, получени в резултат на оптимизацията в стъпка 5, се скалират, за да се получи
покриване на необходимите приходи. Корекцията
се извършва, като тези цени се умножават по
коефициент, който е равен на съотношението
на необходимите приходи и приходите, получени
при стъпка 5.
Прогнозните приходи от цените, получени
при стъпка 5, се изчисляват, като тези цени се
умножат по прогнозните капацитети в точките
на прилагането им:

Ако R* е по-ниска от Rallowed, като например,
когато техническите капацитети на мрежовите
участъци, използвани за получаване на единичните
разходи, са евентуално по-високи от стойността
на резервираните капацитети, цените (TNi и TNj)
се коригират с коефициент α:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. Определянето на цени за достъп и пренос
на природен газ през газопреносната система се
извършва при отчитане наличието на действащи
дългосрочни договори с фиксирани цени и необходимостта от определяне на цени за достъп и
пренос на природен газ за свободния капацитет
в мрежата.
§ 38. Тази методика влиза в сила от датата
на приемането є от Комисията за енергийно и
водно регулиране.
Председател:
Ив. Иванов
6691

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
За решаване на тази математическа задача
се търсят цени при минимизиране на сумата от
разликите в квадратите, между сумата на цените на входните i и изходните j точки и сумата
от единичните разходи по пътищата UCij. При
това се налага ограничението търсените цени по
входни и изходни точки да бъдат положителни.
Стъпка 6: Допълнителни корекции
Последната стъпка в изчисляването на цените
по входни и изходни точки включва допълнителни
корекции, за да се гарантира възстановяване на
необходимите приходи и да се осигури приложимостта на тарифната система. Тези корекции
се извършват по два начина:

ЗАПОВЕД № РД-686
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
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1. Защитена зона BG0000180 „Боблата“ в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо
село, община Тутракан, област Силистра, с обща
площ 32 202,891 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000180 „Боблата“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 6250 * Панонски льосови степни тревни
съобщества;
– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus;
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp.;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna),
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);
2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон
(Triturus dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe sauromates),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипоопашата костену рка (Testudo hermanni),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар
рогач (Lucanus cervus).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на типовете природни местообитания, посочени
в т. 2.1;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca) и Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типовете природни местообитания по
т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1
от ЗБР, както и типовете природни местообита-
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ния и видовете, за които са определени цели за
подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000180 „Боблата“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на
Информационната система за защитените зони
от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.4. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета,
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни
горски пояси, каменни огради и живи плетове)
при ползването на земеделските земи като такива;
8.6. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в
териториите, заети от природните местообитания
по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има започната процедура
за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване, и/или за предоставяне на концесия
за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура
за съгласуването им по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31
от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. у по т реба на пес т и ц и д и, м и нера л н и,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.8. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
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защита от професионална категория на употреба,
освен при каламитет и епифитотия;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
8.12. добив на дървесина и биомаса в горите
във фаза на старост, освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната
гора във фаза на старост вследствие на природни
бедствия и каламитети;
8.13. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на местообитанията по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни
чужди видове, които засягат Съюза (създаден
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и актуализиран с регламенти за изпълнение на
Комисията в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1143/2014 на Европейския парламент и на
Съвета), публикуван на интернет страницата на
МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия
край на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи,
на каменни купчини и малки водни площи след
предварително съгласуване с РИОСВ – Русе;
11.6. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари;
11.7. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната
растителност, ограничаване на употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;
11.8. поддържане на поне 10 % от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000180 „Боблата“ да се
впише в регистрите на защитените зони, водени
в МОСВ и РИОСВ – Русе, съгласно чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова
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Приложение
към т. 6
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000180 „Боблата“
в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

467745.437

4875756.880

349

470515.620

4871968.802

697

465580.411

4870112.023

1045

464257.263

4872202.589

2

467765.745

4875566.804

350

470437.397

4871891.015

698

465580.303

4870112.099

1046

464268.448

4872210.639

3

467906.064

4875595.588

351

470420.409

4871869.162

699

465580.291

4870112.044

1047

464268.330

4872211.295

4

467979.899

4875578.674

352

470375.728

4871834.372

700

465571.998

4870113.492

1048

464265.598

4872225.159

5

467956.377

4875550.576

353

470364.680

4871825.759

701

465560.109

4870115.266

1049

464263.866

4872235.578

6

467956.188

4875550.530

354

470272.703

4871735.460

702

465548.351

4870116.257

1050

464260.806

4872244.001

7

467951.373

4875508.413

355

470146.053

4871617.982

703

465539.035

4870117.258

1051

464253.892

4872280.857

8

467932.836

4875498.275

356

470114.169

4871584.439

704

465527.955

4870119.079

1052

464253.773

4872282.154

9

467855.011

4875428.798

357

470011.393

4871452.725

705

465516.591

4870121.348

1053

464252.524

4872294.973

10

467804.205

4875393.901

358

470025.577

4871440.894

706

465500.885

4870123.266

1054

464252.362

4872296.255

11

467818.147

4875347.899

359

470026.721

4871439.962

707

465483.627

4870126.207

1055

464250.838

4872308.289

12

467880.492

4875266.518

360

470037.946

4871431.792

708

465475.575

4870128.921

1056

464248.507

4872325.304

13

467944.500

4875260.936

361

470051.235

4871423.100

709

465472.811

4870130.376

1057

464245.451

4872340.639

14

467948.421

4875214.302

362

470070.913

4871416.116

710

465472.090

4870132.491

1058

464242.905

4872356.157

15

467925.866

4875211.714

363

470097.917

4871404.120

711

465472.112

4870140.028

1059

464237.846

4872377.517

16

467832.217

4875200.700

364

470116.144

4871394.485

712

465472.389

4870158.112

1060

464232.901

4872399.453

17

467807.221

4875203.016

365

470139.724

4871382.629

713

465472.542

4870168.076

1061

464231.243

4872405.465

18

467737.339

4875235.549

366

470158.064

4871374.547

714

465473.010

4870171.117

1062

464224.489

4872429.934

19

467583.517

4875319.834

367

470179.260

4871368.133

715

465475.018

4870171.059

1063

464222.295

4872438.614

20

467515.434

4875277.506

368

470192.972

4871364.679

716

465483.614

4870170.940

1064

464219.977

4872447.789

21

467524.038

4875176.325

369

470206.725

4871361.015

717

465492.938

4870169.643

1065

464216.338

4872457.531

22

467551.422

4875106.674

370

470223.979

4871354.192

718

465507.242

4870168.511

1066

464212.858

4872464.771

23

467551.665

4875105.438

371

470240.585

4871342.801

719

465519.306

4870168.235

1067

464210.371

4872465.997

24

467510.809

4875116.311

372

470254.151

4871332.561

720

465533.088

4870168.052

1068

464207.110

4872468.144

25

467416.929

4875150.212

373

470287.387

4871309.971

721

465550.031

4870167.824

1069

464204.037

4872469.781

26

467364.086

4875159.654

374

470304.639

4871297.433

722

465561.076

4870168.947

1070

464198.968

4872471.843

27

467360.427

4875139.727

375

470317.025

4871290.180

723

465572.045

4870171.274

1071

464192.630

4872474.924

28

467345.827

4875062.540

376

470353.672

4871275.969

724

465578.105

4870174.873

1072

464189.482

4872478.366

29

467363.018

4875051.100

377

470311.949

4871246.306

725

465590.009

4870178.823

1073

464185.956

4872482.804

30

467372.220

4875041.872

378

470269.527

4871181.172

726

465590.987

4870186.382

1074

464183.670

4872489.729

31

467555.004

4874848.058

379

470190.348

4871104.516

727

465591.056

4870190.426

1075

464182.155

4872495.444

32

467595.568

4874815.006

380

470127.365

4871024.302

728

465591.184

4870198.961

1076

464181.269

4872502.449

33

467631.781

4874790.172

381

470058.562

4870925.438

729

465585.957

4870206.468

1077

464181.420

4872519.958

34

467716.789

4874749.569

382

469992.642

4870869.181

730

465583.279

4870213.100

1078

464181.495

4872528.828

35

467754.935

4874732.486

383

469867.246

4870726.274

731

465581.338

4870220.420

1079

464183.112

4872542.686

36

467941.084

4874660.517

384

469798.227

4870757.372

732

465577.150

4870223.707

1080

464183.114

4872542.698

37

467958.444

4874655.942

385

469744.471

4870785.935

733

465575.642

4870227.009

1081

464191.115

4872549.692

38

468008.976

4874642.602

386

469706.964

4870806.188

734

465571.292

4870231.275

1082

464200.931

4872557.160

39

468034.963

4874642.361

387

469649.520

4870837.657

735

465563.742

4870232.102

1083

464243.770

4872592.170

40

468092.007

4874711.757

388

469640.248

4870842.950

736

465551.038

4870236.469

1084

464252.583

4872599.250

41

468065.695

4874769.814

389

469608.593

4870861.053

737

465528.910

4870239.095

1085

464259.259

4872604.459

42

468056.699

4874868.758

390

469536.339

4870902.357

738

465516.439

4870239.368

1086

464267.374

4872611.655

43

468059.388

4874927.663

391

469493.985

4870929.847

739

465502.313

4870238.257

1087

464276.282

4872619.327

44

468202.146

4874934.632

392

469492.114

4870931.060

740

465486.380

4870238.382

1088

464286.101

4872627.092

45

468228.285

4874960.297

393

469492.116

4870931.062

741

465469.167

4870238.518

1089

464297.542

4872636.341

46

468238.967

4875073.133

394

469478.003

4870933.466

742

465451.883

4870238.359

1090

464306.360

4872644.030

47

468255.723

4875190.433

395

469465.832

4870921.174

743

465436.990

4870238.568

1091

464315.472

4872650.997

48

468270.043

4875240.605

396

469461.418

4870916.778

744

465425.086

4870238.725

1092

464329.444

4872662.605

49

468270.255

4875240.696

397

469442.183

4870897.339

745

465412.951

4870238.900

1093

464347.876

4872677.444

50

468274.469

4875227.280

398

469437.872

4870893.034

746

465394.345

4870240.557

1094

464360.438

4872687.979

51

468269.929

4875195.006

399

469403.316

4870856.215

747

465372.902

4870240.655

1095

464371.883

4872697.424

52

468263.726

4875168.339

400

469272.193

4870716.675

748

465353.576

4870238.984

1096

464379.780

4872703.918

53

468263.750

4875146.250

401

468871.758

4870290.681

749

465335.754

4870236.057

1097

464384.042

4872707.659
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54

468267.844

4875122.950

402

468842.668

4870259.713

750

465318.335

4870233.321

1098

464388.176

4872710.307

55

468269.019

4875111.858

403

468778.776

4870191.744

751

465302.053

4870231.317

1099

464393.943

4872714.626

56

468281.617

4875112.514

404

468475.504

4869869.057

752

465274.903

4870229.281

1100

464401.119

4872719.729

57

468281.744

4875121.800

405

468438.849

4869828.233

753

465255.320

4870225.902

1101

464406.705

4872724.855

58

468282.359

4875134.226

406

468396.671

4869822.432

754

465241.087

4870226.105

1102

464415.626

4872732.840

59

468396.061

4875138.042

407

468184.304

4869817.498

755

465218.730

4870224.610

1103

464424.852

4872741.399

60

468454.133

4875112.403

408

467972.837

4869812.590

756

465202.248

4870224.646

1104

464430.421

4872745.838

61

468495.080

4875099.409

409

467691.194

4869806.022

757

465179.738

4870224.957

1105

464434.161

4872748.076

62

468522.806

4875097.902

410

467619.105

4869804.349

758

465166.385

4870225.136

1106

464437.066

4872748.939

63

468542.707

4875123.926

411

467619.493

4869792.324

759

465145.599

4870223.579

1107

464441.171

4872749.385

64

468557.138

4875166.697

412

467602.689

4869778.282

760

465115.462

4870220.595

1108

464446.867

4872749.309

65

468573.965

4875265.049

413

467572.809

4869741.683

761

465104.559

4870218.658

1109

464456.358

4872748.689

66

468582.288

4875350.604

414

467548.525

4869702.626

762

465081.505

4870216.381

1110

464465.810

4872746.063

67

468601.866

4875328.766

415

467529.566

4869635.218

763

465059.298

4870214.581

1111

464473.887

4872744.957

68

468611.048

4875315.764

416

467526.007

4869584.598

764

465035.211

4870209.783

1112

464482.367

4872744.254

69

468614.825

4875309.840

417

467528.081

4869538.854

765

465014.723

4870207.053

1113

464487.381

4872744.887

70

468666.247

4875317.227

418

467527.126

4869462.961

766

465001.372

4870204.287

1114

464495.060

4872744.097

71

468670.166

4875291.490

419

467518.415

4869421.925

767

464980.825

4870200.573

1115

464500.653

4872743.615

72

468670.087

4875272.997

420

467506.104

4869385.857

768

464966.977

4870196.977

1116

464505.750

4872743.451

73

468673.828

4875255.289

421

467503.346

4869314.722

769

464956.430

4870194.701

1117

464519.554

4872744.369

74

468680.626

4875232.883

422

467511.749

4869277.657

770

464949.172

4870192.550

1118

464528.173

4872745.741

75

468680.569

4875213.890

423

467520.152

4869255.767

771

464942.564

4870188.207

1119

464533.212

4872746.788

76

468677.584

4875193.919

424

467530.725

4869238.926

772

464938.136

4870183.789

1120

464543.227

4872748.819

77

468671.178

4875170.846

425

467543.850

4869240.209

773

464935.459

4870179.722

1121

464552.393

4872753.607

78

468662.392

4875148.686

426

467555.080

4869244.003

774

464932.923

4870174.700

1122

464559.547

4872758.038

79

468642.801

4875122.152

427

467636.327

4869155.773

775

464932.571

4870170.260

1123

464570.252

4872765.999

80

468636.822

4875104.276

428

467648.337

4869141.190

776

464932.389

4870165.576

1124

464579.208

4872775.099

81

468631.074

4875087.607

429

467698.849

4869079.853

777

464932.406

4870159.859

1125

464584.342

4872782.987

82

468615.823

4875050.282

430

467722.172

4869051.532

778

464932.251

4870149.677

1126

464583.195

4872787.308

83

468608.745

4875028.622

431

467727.201

4869045.426

779

464932.242

4870142.250

1127

464583.152

4872796.118

84

468607.542

4875010.226

432

467800.177

4868993.297

780

464933.325

4870126.566

1128

464581.954

4872801.627

85

468607.809

4874994.733

433

467818.075

4868980.512

781

464934.381

4870112.132

1129

464579.824

4872814.454

86

468607.935

4874977.149

434

467884.606

4868993.187

782

464934.344

4870102.839

1130

464576.736

4872832.858

87

468606.607

4874942.764

435

467925.228

4869000.926

783

464934.834

4870095.329

1131

464572.812

4872853.254

88

468607.678

4874927.732

436

467954.391

4869006.482

784

464925.825

4870093.179

1132

464571.261

4872861.141

89

468624.154

4874930.398

437

468077.728

4869006.482

785

464926.585

4870091.899

1133

464565.696

4872894.180

90

468628.081

4874957.992

438

468100.813

4868967.994

786

464930.154

4870084.369

1134

464565.782

4872896.742

91

468638.109

4874969.347

439

468075.170

4868952.917

787

464931.636

4870077.006

1135

464564.925

4872905.372

92

468643.446

4874976.513

440

468013.836

4868956.410

788

464931.513

4870069.307

1136

464564.633

4872921.055

93

468650.439

4875000.893

441

467981.134

4868958.273

789

464932.319

4870056.008

1137

464561.588

4872942.950

94

468660.075

4875015.843

442

467957.302

4868956.909

790

464932.126

4870043.842

1138

464559.018

4872962.600

95

468676.839

4875031.495

443

467904.813

4868894.670

791

464931.866

4870033.028

1139

464558.296

4872978.593

96

468691.099

4875065.842

444

467806.529

4868908.485

792

464931.634

4870017.802

1140

464554.949

4872994.931

97

468709.518

4875097.768

445

467770.809

4868923.311

793

464931.513

4870010.001

1141

464551.611

4873018.445

98

468715.070

4875111.734

446

467750.960

4868944.238

794

464931.379

4870001.107

1142

464548.591

4873036.786

99

468719.160

4875134.999

447

467743.679

4868955.809

795

464931.169

4869987.114

1143

464544.387

4873061.691

100

468724.804

4875150.683

448

467676.445

4869047.283

796

464931.750

4869975.394

1144

464539.862

4873078.976

101

468729.715

4875173.636

449

467667.033

4869058.483

797

464933.150

4869967.892

1145

464539.513

4873081.854

102

468737.299

4875195.516

450

467647.012

4869082.332

798

464933.496

4869950.325

1146

464539.281

4873090.478

103

468737.154

4875209.012

451

467638.675

4869076.802

799

464934.720

4869937.920

1147

464538.608

4873099.356

104

468730.732

4875229.223

452

467641.172

4869070.336

800

464934.547

4869926.785

1148

464537.463

4873109.987

105

468730.983

4875241.911

453

467643.547

4869064.481

801

464936.351

4869914.452

1149

464536.108

4873118.747

106

468721.258

4875289.124

454

467640.695

4869053.402

802

464936.542

4869900.596

1150

464535.061

4873127.067

107

468718.884

4875298.034

455

467638.074

4869038.158

803

464936.763

4869888.872

1151

464533.383

4873141.513
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108

468710.345

4875325.376

456

467622.497

4868943.987

804

464938.003

4869878.130

1152

464531.230

4873158.590

109

468710.097

4875326.510

457

467617.101

4868914.220

805

464938.170

4869862.705

1153

464529.368

4873173.289

110

468760.349

4875183.879

458

467612.611

4868881.875

806

464939.718

4869847.586

1154

464527.988

4873186.110

111

468776.909

4875112.408

459

467604.551

4868850.321

807

464941.418

4869827.078

1155

464525.913

4873204.934

112

468805.159

4875077.886

460

467595.414

4868814.599

808

464943.100

4869806.023

1156

464524.078

4873215.822

113

468860.161

4875069.213

461

467587.607

4868790.064

809

464944.206

4869793.752

1157

464520.699

4873235.410

114

468904.417

4875103.242

462

467584.741

4868781.703

810

464944.836

4869781.860

1158

464518.892

4873256.105

115

468948.221

4875164.337

463

467573.806

4868728.972

811

464945.371

4869766.361

1159

464516.622

4873273.995

116

468994.270

4875189.499

464

467568.250

4868681.987

812

464947.823

4869756.857

1160

464510.888

4873322.530

117

469069.267

4875216.608

465

467567.154

4868683.371

813

464949.962

4869744.982

1161

464508.197

4873341.977

118

469130.731

4875105.676

466

467558.939

4868693.163

814

464950.202

4869736.624

1162

464505.942

4873368.497

119

469133.140

4875101.350

467

467561.050

4868717.384

815

464953.547

4869729.775

1163

464502.954

4873388.712

120

469142.490

4875084.747

468

467561.005

4868729.677

816

464954.273

4869718.546

1164

464502.274

4873397.332

121

469070.900

4875036.298

469

467561.948

4868742.984

817

464954.963

4869703.506

1165

464500.701

4873409.592

122

469060.542

4874997.347

470

467562.269

4868758.186

818

464954.824

4869681.008

1166

464497.655

4873431.362

123

469058.838

4874989.355

471

467566.191

4868773.425

819

464954.857

4869670.418

1167

464493.328

4873449.770

124

469056.273

4874954.825

472

467566.457

4868784.832

820

464954.826

4869661.874

1168

464490.167

4873472.605

125

469090.312

4874942.427

473

467561.181

4868791.559

821

464954.699

4869653.418

1169

464487.447

4873489.249

126

469167.276

4874950.622

474

467552.271

4868797.499

822

464952.585

4869635.897

1170

464484.889

4873509.765

127

469218.337

4874960.003

475

467541.937

4868802.312

823

464950.059

4869621.012

1171

464482.739

4873527.153

128

469221.720

4874960.621

476

467522.243

4868814.756

824

464948.450

4869609.172

1172

464482.121

4873541.279

129

469263.314

4874968.253

477

467503.042

4868818.417

825

464946.375

4869600.046

1173

464480.817

4873548.850

130

469335.286

4874989.943

478

467490.698

4868821.648

826

464943.462

4869592.006

1174

464480.117

4873567.663

131

469346.111

4874993.932

479

467490.002

4868822.080

827

464943.329

4869583.213

1175

464478.905

4873585.104

132

469364.015

4875004.468

480

467472.858

4868832.731

828

464943.199

4869574.679

1176

464478.602

4873599.601

133

469432.022

4875042.462

481

467458.217

4868837.117

829

464943.191

4869561.793

1177

464477.169

4873606.675

134

469461.653

4875058.999

482

467452.680

4868838.776

830

464945.421

4869550.120

1178

464476.689

4873615.613

135

469511.914

4875087.084

483

467429.599

4868845.082

831

464945.272

4869540.570

1179

464475.142

4873637.994

136

469635.052

4875183.319

484

467426.468

4868846.040

832

464945.300

4869529.496

1180

464472.489

4873701.433

137

469650.798

4875201.367

485

467423.644

4868845.027

833

464946.915

4869519.539

1181

464472.138

4873709.840

138

469667.364

4875231.646

486

467415.525

4868842.112

834

464947.373

4869511.632

1182

464471.887

4873715.823

139

469670.643

4875249.313

487

467395.999

4868835.367

835

464949.999

4869502.845

1183

464471.088

4873715.792

140

469648.318

4875315.520

488

467372.297

4868825.481

836

464952.435

4869491.623

1184

464471.061

4873715.816

141

469664.810

4875315.280

489

467342.773

4868816.275

837

464952.286

4869482.074

1185

464467.442

4873719.238

142

469726.606

4875134.570

490

467341.410

4868814.983

838

464954.526

4869472.525

1186

464455.189

4873721.789

143

469729.887

4875126.314

491

467325.892

4868799.391

839

464956.157

4869465.247

1187

464437.395

4873721.626

144

469674.021

4875098.531

492

467315.695

4868796.871

840

464957.009

4869456.844

1188

464423.206

4873721.305

145

469538.832

4875031.876

493

467307.734

4868794.904

841

464956.954

4869453.072

1189

464416.218

4873722.300

146

469483.735

4875005.682

494

467303.750

4868793.919

842

464959.282

4869442.188

1190

464400.885

4873725.605

147

469488.126

4874994.570

495

467282.510

4868787.853

843

464959.465

4869435.032

1191

464384.932

4873727.901

148

469522.714

4874922.640

496

467265.655

4868774.835

844

464961.033

4869423.092

1192

464362.189

4873730.901

149

469573.136

4874931.490

497

467257.120

4868768.440

845

464964.157

4869407.311

1193

464354.813

4873732.102

150

469622.759

4874954.284

498

467245.566

4868755.896

846

464969.056

4869384.883

1194

464344.643

4873733.821

151

469736.576

4874871.734

499

467243.258

4868748.475

847

464973.517

4869369.176

1195

464335.885

4873735.730

152

469782.234

4874829.106

500

467226.861

4868722.176

848

464980.794

4869349.678

1196

464330.397

4873736.811

153

469851.808

4874731.115

501

467213.236

4868723.302

849

464986.147

4869332.955

1197

464324.134

4873738.494

154

469791.159

4874708.062

502

467194.994

4868726.572

850

464990.592

4869321.832

1198

464319.464

4873740.451

155

469721.776

4874776.158

503

467176.125

4868737.767

851

464992.009

4869308.683

1199

464317.188

4873741.971

156

469636.112

4874790.833

504

467174.295

4868728.084

852

464994.222

4869293.082

1200

464315.737

4873744.890

157

469589.001

4874809.177

505

467036.175

4868796.890

853

464993.885

4869275.021

1201

464314.902

4873748.701

158

469503.875

4874867.492

506

467006.839

4868816.530

854

464989.419

4869261.318

1202

464314.754

4873752.100

159

469331.278

4874796.226

507

466998.521

4868819.567

855

464986.693

4869250.769

1203

464314.801

4873755.098

160

469161.934

4874761.295

508

467005.091

4868844.536

856

464985.611

4869240.908

1204

464315.270

4873759.287

161

469062.117

4874750.019

509

467007.130

4868852.264

857

464982.533

4869228.097

1205

464315.731

4873763.781
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162

468814.228

4874778.750

510

467059.097

4869004.545

858

464978.630

4869219.090

1206

464318.535

4873775.931

163

468685.933

4874756.202

511

467059.157

4869005.551

859

464975.158

4869211.040

1207

464320.754

4873789.897

164

468668.245

4874718.046

512

467059.520

4869044.666

860

464966.813

4869199.434

1208

464325.569

4873816.412

165

468613.569

4874709.996

513

467053.880

4869065.867

861

464960.800

4869187.065

1209

464328.842

4873839.662

166

468340.180

4874630.964

514

467056.765

4869089.113

862

464958.985

4869181.045

1210

464328.957

4873853.047

167

468297.736

4874655.741

515

467039.138

4869108.184

863

464958.437

4869179.230

1211

464328.049

4873871.548

168

468248.603

4874630.254

516

467034.008

4869114.327

864

464956.326

4869167.215

1212

464324.855

4873890.165

169

468252.771

4874612.629

517

467031.831

4869116.881

865

464956.238

4869152.017

1213

464319.376

4873904.031

170

468349.451

4874627.233

518

467015.402

4869127.077

866

464949.915

4869150.680

1214

464316.167

4873915.861

171

468493.763

4874667.960

519

467004.057

4869139.037

867

464947.186

4869162.528

1215

464311.955

4873927.310

172

468516.594

4874605.334

520

466992.952

4869156.291

868

464936.805

4869215.637

1216

464306.807

4873936.971

173

468572.906

4874601.290

521

466974.571

4869187.754

869

464927.431

4869260.121

1217

464295.223

4873956.509

174

468657.604

4874585.259

522

466972.421

4869200.520

870

464915.473

4869313.517

1218

464291.896

4873961.046

175

468949.107

4874543.703

523

466970.694

4869220.091

871

464909.277

4869359.050

1219

464275.175

4873983.943

176

469044.966

4874526.951

524

466968.582

4869227.205

872

464904.575

4869378.970

1220

464271.667

4873989.388

177

469130.375

4874531.625

525

466965.693

4869237.022

873

464903.259

4869392.375

1221

464259.442

4874000.248

178

469147.242

4874522.167

526

466963.556

4869248.092

874

464901.894

4869405.821

1222

464253.064

4874007.625

179

469160.597

4874478.519

527

466960.159

4869253.604

875

464899.415

4869417.620

1223

464199.407

4874067.125

180

469162.825

4874472.479

528

466956.220

4869259.992

876

464895.499

4869428.536

1224

464199.411

4874067.151

181

469183.136

4874411.875

529

466948.820

4869268.300

877

464892.017

4869436.854

1225

464208.793

4874120.713

182

469223.649

4874286.319

530

466930.412

4869276.460

878

464887.275

4869444.942

1226

464212.422

4874141.249

183

469386.356

4874302.175

531

466908.791

4869286.282

879

464883.917

4869450.432

1227

464213.279

4874145.240

184

469374.939

4874156.524

532

466894.622

4869290.559

880

464882.926

4869452.612

1228

464213.900

4874152.825

185

469387.963

4874096.915

533

466865.220

4869299.432

881

464882.711

4869458.393

1229

464216.334

4874167.383

186

469387.894

4874080.526

534

466856.913

4869299.432

882

464879.651

4869464.740

1230

464219.661

4874187.625

187

469387.988

4874059.210

535

466851.191

4869292.558

883

464878.624

4869469.342

1231

464223.123

4874210.561

188

469390.733

4874040.890

536

466844.992

4869283.689

884

464877.263

4869473.532

1232

464229.120

4874248.054

189

469391.315

4874028.983

537

466833.153

4869269.445

885

464876.634

4869477.904

1233

464233.848

4874274.976

190

469378.921

4874030.284

538

466826.217

4869264.152

886

464874.752

4869483.958

1234

464236.017

4874292.036

191

469364.744

4874034.217

539

466819.480

4869266.471

887

464873.029

4869491.198

1235

464237.816

4874304.905

192

469351.722

4874038.118

540

466816.821

4869280.436

888

464872.792

4869495.769

1236

464240.407

4874317.150

193

469331.493

4874044.022

541

466818.020

4869289.047

889

464870.697

4869502.708

1237

464241.292

4874321.843

194

469303.907

4874056.762

542

466823.381

4869301.211

890

464866.883

4869514.981

1238

464242.335

4874330.822

195

469284.187

4874067.526

543

466827.179

4869310.712

891

464863.782

4869523.350

1239

464242.787

4874340.798

196

469270.426

4874074.641

544

466826.060

4869313.311

892

464862.258

4869533.642

1240

464243.700

4874347.490

197

469259.287

4874081.648

545

466823.872

4869318.505

893

464857.242

4869542.513

1241

464243.847

4874356.985

198

469249.255

4874087.739

546

466819.394

4869324.951

894

464853.629

4869551.606

1242

464243.626

4874386.961

199

469239.122

4874085.532

547

466813.146

4869327.847

895

464852.137

4869558.930

1243

464243.626

4874386.972

200

469231.521

4874075.803

548

466796.786

4869335.432

896

464848.464

4869568.117

1244

464243.339

4874400.161

201

469217.607

4874042.694

549

466754.524

4869355.026

897

464844.374

4869586.203

1245

464242.126

4874430.958

202

469213.263

4874033.363

550

466747.372

4869358.342

898

464841.987

4869598.291

1246

464236.263

4874457.221

203

469220.647

4874029.173

551

466737.357

4869362.140

899

464842.089

4869617.900

1247

464234.941

4874462.302

204

469249.234

4874012.841

552

466723.664

4869367.332

900

464840.866

4869630.336

1248

464231.608

4874468.370

205

469263.332

4874001.516

553

466687.587

4869377.886

901

464840.301

4869646.086

1249

464229.078

4874473.649

206

469276.798

4873995.701

554

466670.060

4869383.052

902

464839.358

4869656.364

1250

464223.832

4874481.398

207

469289.154

4873992.383

555

466632.348

4869390.079

903

464838.708

4869664.945

1251

464221.507

4874483.895

208

469305.731

4873987.940

556

466614.955

4869388.905

904

464838.767

4869682.040

1252

464296.689

4874501.033

209

469326.419

4873983.759

557

466600.136

4869382.069

905

464838.935

4869700.055

1253

464296.688

4874501.037

210

469338.983

4873978.155

558

466569.829

4869356.298

906

464837.141

4869711.481

1254

464296.681

4874501.036

211

469360.511

4873968.156

559

466549.303

4869332.248

907

464835.699

4869724.170

1255

464294.122

4874517.109

212

469369.129

4873961.579

560

466541.706

4869322.881

908

464835.765

4869740.889

1256

464291.794

4874537.757

213

469380.459

4873952.779

561

466540.416

4869321.291

909

464835.970

4869754.359

1257

464307.915

4874625.241

214

469385.616

4873947.348

562

466536.773

4869316.800

910

464836.134

4869771.968

1258

464308.771

4874629.953

215

469386.606

4873946.339

563

466536.604

4869315.887

911

464836.346

4869786.203

1259

464340.594

4874728.627
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216

469391.720

4873936.378

564

466529.888

4869307.211

912

464834.002

4869807.147

1260

464340.954

4874729.741

217

469404.480

4873930.064

565

466517.197

4869305.650

913

464832.239

4869819.643

1261

464342.567

4874734.753

218

469414.690

4873930.382

566

466505.286

4869311.418

914

464831.857

4869838.905

1262

464385.432

4874867.698

219

469431.876

4873937.224

567

466503.264

4869312.386

915

464832.076

4869853.874

1263

464401.069

4874905.804

220

469451.402

4873940.458

568

466482.603

4869324.967

916

464831.503

4869868.468

1264

464403.567

4874912.692

221

469483.855

4873941.260

569

466478.831

4869327.264

917

464831.575

4869886.890

1265

464472.172

4875102.880

222

469501.746

4873939.208

570

466477.917

4869336.449

918

464830.051

4869904.835

1266

464472.483

4875136.279

223

469534.753

4873936.923

571

466483.233

4869353.258

919

464830.114

4869922.375

1267

464483.162

4875164.887

224

469554.149

4873935.442

572

466484.869

4869358.431

920

464828.544

4869933.010

1268

464488.668

4875174.728

225

469584.254

4873931.578

573

466497.010

4869380.372

921

464827.567

4869946.116

1269

464518.265

4875244.586

226

469594.836

4873930.284

574

466512.461

4869402.665

922

464827.044

4869958.796

1270

464520.245

4875249.239

227

469694.108

4873914.273

575

466522.637

4869413.387

923

464825.750

4869966.860

1271

464543.410

4875303.767

228

469727.041

4873909.032

576

466531.402

4869419.011

924

464825.217

4869976.314

1272

464550.171

4875317.262

229

469730.999

4873908.537

577

466533.014

4869420.085

925

464820.147

4869984.765

1273

464557.882

4875332.691

230

469731.128

4873909.671

578

466541.181

4869429.352

926

464816.671

4869990.271

1274

464616.645

4875387.915

231

469733.873

4873982.418

579

466541.795

4869430.047

927

464809.379

4869995.111

1275

464619.145

4875390.265

232

469733.928

4873995.113

580

466543.202

4869437.375

928

464798.224

4869995.277

1276

464620.424

4875391.205

233

469742.115

4874011.186

581

466533.971

4869450.838

929

464784.094

4869994.651

1277

464738.724

4875477.447

234

469751.163

4874021.047

582

466507.304

4869457.662

930

464753.838

4869991.738

1278

464742.688

4875480.478

235

469790.851

4874060.912

583

466453.310

4869475.696

931

464729.904

4869990.297

1279

464823.265

4875539.035

236

469969.185

4874202.795

584

466347.362

4869514.666

932

464712.687

4869988.942

1280

464850.762

4875497.334

237

469980.772

4874196.814

585

466333.321

4869521.404

933

464689.112

4869986.467

1281

464875.869

4875459.201

238

470010.871

4874158.205

586

466307.737

4869528.639

934

464660.752

4869984.192

1282

464900.027

4875422.506

239

469881.849

4874038.825

587

466276.857

4869530.675

935

464638.725

4869983.554

1283

464923.807

4875386.384

240

469950.533

4873967.659

588

466258.444

4869527.070

936

464634.487

4869983.702

1284

464940.316

4875361.309

241

470003.147

4873913.120

589

466242.408

4869523.998

937

464626.451

4869983.910

1285

464941.303

4875359.760

242

470003.598

4873913.335

590

466197.521

4869527.851

938

464612.942

4869982.325

1286

464943.830

4875362.776

243

470129.845

4873975.428

591

466169.311

4869531.097

939

464472.214

4869972.590

1287

464948.250

4875367.828

244

470231.609

4874025.912

592

466166.101

4869530.543

940

464464.343

4869972.117

1288

464956.915

4875355.463

245

470251.379

4874001.956

593

466156.475

4869528.881

941

464454.666

4870015.136

1289

464951.200

4875349.543

246

470254.103

4873999.276

594

466143.002

4869522.595

942

464453.311

4870017.843

1290

464948.704

4875346.956

247

470301.527

4873952.737

595

466131.846

4869513.967

943

464451.048

4870020.473

1291

464947.716

4875345.931

248

470305.613

4873948.732

596

466119.930

4869502.168

944

464445.273

4870022.057

1292

464961.731

4875329.508

249

470312.571

4873928.509

597

466091.746

4869459.649

945

464437.276

4870022.061

1293

464979.478

4875308.680

250

470312.501

4873923.500

598

466032.951

4869343.848

946

464394.875

4870021.315

1294

465019.476

4875265.570

251

470312.390

4873911.567

599

466014.095

4869318.822

947

464258.583

4870019.013

1295

465024.962

4875261.123

252

470306.759

4873902.302

600

465998.303

4869303.896

948

464236.199

4870506.947

1296

465081.051

4875208.337

253

470261.490

4873871.506

601

465969.356

4869267.679

949

464236.854

4870507.409

1297

465082.728

4875206.874

254

470241.520

4873860.924

602

465935.297

4869245.808

950

464236.822

4870508.136

1298

465086.499

4875203.594

255

470177.530

4873826.978

603

465889.824

4869251.354

951

464227.605

4870706.023

1299

465113.486

4875180.103

256

470147.860

4873789.457

604

465893.462

4869276.069

952

464227.339

4870713.113

1300

465115.696

4875178.182

257

470147.093

4873780.822

605

465894.891

4869307.059

953

464242.655

4870715.379

1301

465117.955

4875176.135

258

470146.229

4873770.938

606

465890.045

4869352.502

954

464260.478

4870716.424

1302

465172.139

4875127.090

259

470243.023

4873659.112

607

465886.054

4869363.144

955

464281.294

4870717.793

1303

465205.806

4875097.382

260

470294.529

4873630.769

608

465886.062

4869363.152

956

464293.991

4870718.081

1304

465209.212

4875093.933

261

470359.606

4873609.431

609

465882.867

4869365.340

957

464299.281

4870718.196

1305

465212.409

4875096.418

262

470427.216

4873644.146

610

465888.544

4869372.917

958

464308.229

4870716.129

1306

465296.019

4875158.633

263

470588.895

4873727.152

611

465891.225

4869380.475

959

464309.346

4870715.876

1307

465339.784

4875181.326

264

470589.149

4873726.588

612

465891.559

4869382.190

960

464310.551

4870715.342

1308

465340.244

4875181.511

265

470713.629

4873442.580

613

465892.515

4869402.104

961

464314.055

4870713.810

1309

465368.679

4875163.017

266

470768.476

4873376.637

614

465894.273

4869438.551

962

464314.975

4870714.848

1310

465391.473

4875154.644

267

470832.010

4873300.134

615

465895.457

4869443.374

963

464319.507

4870719.577

1311

465390.059

4875123.271

268

470846.180

4873275.682

616

465896.976

4869449.763

964

464326.882

4870729.091

1312

465401.640

4875114.909

269

470865.789

4873241.842

617

465899.636

4869458.407

965

464335.866

4870743.861

1313

465411.845

4875122.155
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270

470871.774

4873231.482

618

465903.258

4869464.161

966

464341.381

4870753.236

1314

465478.343

4875168.722

271

470889.940

4873200.719

619

465903.676

4869476.949

967

464344.132

4870766.261

1315

465519.596

4875213.955

272

470894.034

4873193.848

620

465903.832

4869487.264

968

464345.001

4870774.921

1316

465520.045

4875214.451

273

470915.448

4873157.823

621

465904.034

4869500.406

969

464345.007

4870781.926

1317

465522.475

4875218.198

274

470929.122

4873132.320

622

465903.743

4869507.679

970

464344.078

4870791.736

1318

465533.897

4875235.789

275

470931.938

4873127.057

623

465903.690

4869517.145

971

464336.804

4870809.235

1319

465534.264

4875236.331

276

470933.601

4873125.717

624

465903.849

4869527.741

972

464325.204

4870825.985

1320

465562.559

4875258.014

277

470939.063

4873121.832

625

465902.932

4869538.987

973

464319.139

4870832.632

1321

465566.899

4875261.227

278

470942.167

4873121.849

626

465900.131

4869548.291

974

464308.312

4870844.494

1322

465608.210

4875306.009

279

470953.999

4873126.081

627

465896.999

4869556.653

975

464293.370

4870859.823

1323

465630.032

4875329.500

280

471002.498

4873144.383

628

465889.621

4869561.884

976

464280.101

4870873.418

1324

465683.035

4875383.912

281

471066.172

4873170.637

629

465885.264

4869566.352

977

464272.660

4870880.484

1325

465760.322

4875476.950

282

471147.958

4873201.415

630

465874.110

4869570.791

978

464255.491

4870904.713

1326

465775.421

4875486.822

283

471163.303

4873210.562

631

465865.647

4869574.462

979

464244.351

4870920.327

1327

465782.015

4875488.862

284

471166.742

4873218.840

632

465857.726

4869577.401

980

464231.820

4870937.898

1328

465813.817

4875490.738

285

471192.298

4873251.648

633

465851.150

4869582.750

981

464231.356

4870938.542

1329

465819.151

4875491.064

286

471217.677

4873266.546

634

465848.602

4869585.054

982

464220.804

4870951.870

1330

465843.673

4875436.294

287

471231.829

4873274.491

635

465847.539

4869591.131

983

464204.954

4870969.440

1331

465901.761

4875421.052

288

471249.485

4873280.722

636

465846.553

4869604.565

984

464203.112

4870971.488

1332

465907.037

4875419.662

289

471273.414

4873285.323

637

465844.508

4869622.054

985

464194.810

4870983.881

1333

465931.661

4875420.565

290

471289.653

4873290.764

638

465842.474

4869643.112

986

464183.683

4870996.659

1334

465960.099

4875389.312

291

471326.693

4873299.623

639

465842.605

4869658.285

987

464175.648

4871006.410

1335

466002.628

4875388.480

292

471350.861

4873309.719

640

465841.677

4869677.724

988

464167.692

4871018.378

1336

466035.087

4875381.033

293

471372.716

4873317.336

641

465839.581

4869696.557

989

464161.845

4871029.319

1337

466062.050

4875360.188

294

471389.162

4873325.782

642

465839.733

4869706.364

990

464155.859

4871043.471

1338

466216.126

4875424.661

295

471394.778

4873326.617

643

465839.914

4869718.358

991

464147.335

4871066.386

1339

466390.788

4875497.744

296

471403.576

4873327.920

644

465837.731

4869732.990

992

464140.330

4871084.819

1340

466385.698

4875523.522

297

471435.208

4873332.500

645

465837.864

4869748.343

993

464140.100

4871087.992

1341

466377.787

4875564.089

298

471446.912

4873330.150

646

465834.481

4869768.375

994

464137.901

4871096.829

1342

466375.680

4875574.939

299

471476.011

4873328.038

647

465831.878

4869784.112

995

464134.377

4871105.866

1343

466366.666

4875622.359

300

471535.513

4873343.704

648

465829.414

4869794.334

996

464126.032

4871121.149

1344

466362.100

4875646.475

301

471544.716

4873344.579

649

465828.482

4869811.258

997

464119.376

4871127.553

1345

466360.207

4875675.727

302

471547.110

4873344.526

650

465825.945

4869823.137

998

464108.248

4871135.013

1346

466358.461

4875702.947

303

471553.126

4873346.887

651

465825.068

4869836.421

999

464088.523

4871141.069

1347

466358.266

4875706.009

304

471555.484

4873194.455

652

465823.360

4869854.891

1000

464077.609

4871141.295

1348

466362.338

4875703.343

305

471555.541

4873190.381

653

465821.735

4869878.007

1001

464061.288

4871141.627

1349

466363.493

4875702.606

306

471556.269

4873178.079

654

465822.012

4869895.998

1002

464060.038

4871141.615

1350

466386.428

4875687.770

307

471559.291

4873126.758

655

465822.107

4869909.390

1003

464057.299

4871141.586

1351

466418.934

4875666.745

308

471565.930

4873013.187

656

465821.235

4869924.120

1004

464039.329

4871142.018

1352

466504.278

4875622.037

309

471570.383

4872937.258

657

465820.259

4869938.694

1005

464024.374

4871141.915

1353

466562.761

4875592.129

310

471467.076

4872760.023

658

465820.324

4869949.868

1006

464019.321

4871141.439

1354

466610.595

4875603.150

311

471406.826

4872662.558

659

465819.382

4869961.545

1007

464018.249

4871141.152

1355

466668.917

4875621.796

312

471386.942

4872626.412

660

465815.809

4869969.528

1008

463998.420

4871139.462

1356

466700.921

4875636.473

313

471367.110

4872588.373

661

465812.590

4869977.102

1009

463985.336

4871138.530

1357

466741.425

4875656.561

314

471365.033

4872584.488

662

465801.791

4869985.473

1010

463962.871

4871138.043

1358

466771.553

4875574.047

315

471356.698

4872566.072

663

465792.297

4869985.725

1011

463951.111

4871138.778

1359

466756.504

4875517.786

316

471350.958

4872548.940

664

465783.522

4869985.838

1012

463940.428

4871139.088

1360

466723.649

4875455.849

317

471346.941

4872533.498

665

465770.719

4869983.872

1013

463937.980

4871139.150

1361

466727.178

4875432.193

318

471344.996

4872507.941

666

465762.319

4869981.521

1014

463932.313

4871138.533

1362

466747.107

4875411.879

319

471336.672

4872499.628

667

465750.548

4869978.749

1015

463929.781

4871172.145

1363

466770.134

4875421.494

320

471331.249

4872494.242

668

465738.856

4869978.030

1016

463929.332

4871178.126

1364

466793.086

4875425.029

321

471325.646

4872488.629

669

465726.302

4869976.116

1017

463933.509

4871408.317

1365

466847.688

4875457.280

322

471319.396

4872482.670

670

465716.294

4869974.819

1018

463933.425

4871408.318

1366

466896.718

4875520.467

323

471310.718

4872474.284

671

465702.688

4869975.765

1019

463937.640

4871641.216

1367

466935.531

4875608.594
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324

471297.616

4872456.182

672

465698.554

4869976.225

1020

463947.343

4871644.109

1368

466977.263

4875672.697

325

471291.152

4872441.748

673

465697.761

4869976.896

1021

463921.220

4871779.925

1369

467059.841

4875750.025

326

471288.418

4872435.631

674

465696.667

4869979.726

1022

463905.159

4871863.428

1370

467067.221

4875738.570

327

471271.266

4872408.945

675

465696.563

4869983.710

1023

463935.541

4871869.276

1371

467105.798

4875671.143

328

471257.378

4872394.341

676

465696.584

4869991.129

1024

463964.690

4871874.883

1372

467071.538

4875575.046

329

471218.768

4872375.113

677

465696.765

4870003.107

1025

463965.555

4871875.049

1373

467122.069

4875478.137

330

471200.627

4872368.129

678

465695.572

4870029.717

1026

463984.013

4871878.600

1374

467153.751

4875350.694

331

471128.926

4872366.140

679

465695.915

4870059.055

1027

463985.020

4871878.793

1375

467158.480

4875347.799

332

471081.774

4872356.893

680

465695.499

4870071.320

1028

464004.213

4871882.486

1376

467187.165

4875359.910

333

471035.856

4872342.283

681

465695.749

4870080.962

1029

464012.754

4871884.128

1377

467212.128

4875380.629

334

471007.326

4872327.935

682

465695.493

4870094.374

1030

464031.858

4871887.803

1378

467294.627

4875445.337

335

470983.140

4872313.545

683

465690.841

4870102.367

1031

464019.696

4871951.028

1379

467354.593

4875493.358

336

470958.644

4872299.154

684

465687.466

4870109.365

1032

464007.533

4872014.254

1380

467397.868

4875538.195

337

470941.177

4872286.852

685

465678.305

4870114.253

1033

463995.372

4872077.480

1381

467439.125

4875569.237

338

470919.512

4872268.133

686

465668.718

4870116.482

1034

463983.399

4872139.722

1382

467540.356

4875672.562

339

470904.750

4872252.797

687

465658.305

4870116.743

1035

463989.556

4872140.743

1383

467631.897

4875736.523

340

470882.577

4872228.763

688

465645.491

4870115.635

1036

464021.178

4872147.532

1384

467696.971

4875794.496

341

470876.842

4872222.486

689

465635.520

4870113.151

1037

464080.842

4872161.058

1385

467703.173

4875807.441

342

470779.062

4872143.050

690

465625.611

4870111.853

1038

464087.103

4872162.476

1386

467730.878

4875862.015

343

470639.941

4872056.727

691

465615.560

4870111.205

1039

464117.445

4872169.351

1387

467750.083

4875831.027

344

470629.843

4872052.054

692

465609.376

4870110.481

1040

464130.207

4872172.243

1388

467747.144

4875789.204

345

470612.023

4872043.846

693

465608.246

4870110.523

1041

464153.781

4872178.006

1389

467745.437

4875756.880

346

470563.286

4872009.635

694

465608.234

4870110.523

1042

464158.130

4872179.082

347

470546.027

4871994.541

695

465586.374

4870111.289

1043

464183.398

4872185.271

348

470532.080

4871982.405

696

465583.128

4870111.569

1044

464197.605

4872188.750

6640
ЗАПОВЕД № РД-687
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на
териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 8039) обявявам:
1. Защитена зона BG0000216 „Емен“ в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина,
община Павликени, и с. Емен, община Велико
Търново, област Велико Търново, с обща площ
4909,924 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000216 „Емен“ са:
2.1. следните типове природни местообитания
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
– 3260 Равнинни или планинск и рек и с
растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion;
– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);

– 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;
– 7220 * Извори с твърда вода с туфести
формации (Cratoneurion);
– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;
– 8310 Неблагоустроени пещери;
– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
– 91М0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Гол ям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus
euryale), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългокрил
прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis
emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Видра
(Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Шипобедрена костен у рка
(Testudo graeca), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Пъстър смок (Elaphe sauromates);
2.2.3. риби – Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis);
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2.2.4. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков
сечко (Morimus funereus), *Четириточкова меча
пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и под д ържане на т иповете
природни местообитания, посочени в т. 2.1,
местообитанията на посочените в т. 2.2 видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние
в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природни местообитания с кодове 6110*, 6240*,
7220*, 91H0*, 91М0 и 91Z0;
3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената
зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в
Континенталния биогеографски регион, както и
за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Те определят
и приоритетите при планиране и прилагане на
мерки в защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената зона
са типовете природни местообитания и видът
по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1
и № 2 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени
цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000216 „Емен“, е посочен в приложението,
неразделна част от настоящата заповед.
7. Стандартният формуляр с данни и оценки
за защитената зона, както и картен материал
с границите є са налични и се съхраняват в
Министерството на околната среда и водите,
РИОСВ – Велико Търново, и на интернет страницата на Информационната система за защитените
зони от екологичната мрежа Натура 2000.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна
дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или
преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни
галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване
по т. 2.2.1;
8.2. провеждане на спелеоложки проучвания
през размножителния период на прилепите – от
1 март до 30 юни;
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8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали);
забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.4. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
8.5. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.6. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага
за определени на основание на нормативен акт
трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни
ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.7. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
8.8. разораване и залесяване на поляни, голини
и други незалесени горски територии в границите
на негорските природни местообитания по т. 2.1;
8.9. употребата на пестициди, минерални,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.10. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при
каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
8.11. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и
живи плетове) при ползването на земеделските
земи като такива;
8.12. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
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8.13. използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
8.14. палене на крайпътни ивици и площи със
суха и влаголюбива растителност;
8.15. добив на дървесина и биомаса в горите
във фаза на старост, освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната
гора във фаза на старост вследствие на природни
бедствия и каламитети;
8.16. паша на домашни животни в горските
територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
9. Горските типове природни местообитания
по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от
2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и
за тях е задължително прилагането на „Система
от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от приложение № 1 от
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена
от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
10. Мерки за постигане целите на опазване
на защитената зона са определени или могат да
се определят също във:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни
в Дунавския район за басейново управление на
водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове и планове
за управление на защитени територии;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече
години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване
на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана
растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия
край на площта към другия с ниска скорост, като
окосената трева се изсушава и събира на купове
или се изнася от парцела;
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– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на
стопанството, на която се извършва пашата, от
0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаване на каменни купчини и малки
водни площи след предварително съгласуване с
РИОСВ – Велико Търново;
11.6. насърчаване на устойчивото управление
на горите чрез запазване на биотопните дървета
и на достатъчно количество мъртва дървесина в
горските екосистеми, избягване на залесяването
с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с
растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/
подмяната на горскодървесната растителност,
ограничаване на употребата на биоциди, хормони
и препарати за растителна защита;
11.7. прилагане на разновъзрастни лесовъдски
системи в природно местообитание с код 91М0
за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.8. намаляване на въздействията от селското
стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91H0* и 91Z0;
11.9. поддържане на поне 10 % от общата площ
на горските типове природни местообитания по
т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на
старост;
11.10. провеждане на противопожарни дейности
с цел намаляване на риска от пожари.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или
във взаимодействие с други планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения могат
да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31
от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.
Настоящата заповед не отменя забраните и
ограниченията на дейности, наложени по силата
на други нормативни и административни актове.
Защитените територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии, попадащи в
границата на защитена зона BG0000216 „Емен“,
запазват стат у та, категори ята, г раниците и
режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по
настоящата заповед за тези територии.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000216 „Емен“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в
МОСВ и РИОСВ – Велико Търново, съгласно
чл. 18 от ЗБР.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е
окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Ат. Николова
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Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000216 „Емен“
в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N
№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

367978.764

4779621.992

320

369508.028

4777603.587

639

367348.248

4777387.843

958

366264.197

4778407.079

2

367894.175

4779539.152

321

369498.718

4777601.150

640

367346.040

4777384.497

959

366261.279

4778404.216

3

367897.571

4779536.871

322

369491.193

4777596.891

641

367338.376

4777368.632

960

366255.489

4778402.823

4

368002.289

4779466.178

323

369488.817

4777595.007

642

367333.491

4777366.998

961

366250.436

4778403.596

5

367970.123

4779447.404

324

369481.574

4777589.409

643

367324.212

4777363.708

962

366245.419

4778407.969

6

367972.488

4779458.638

325

369474.383

4777581.438

644

367313.140

4777361.152

963

366240.727

4778407.818

7

367977.577

4779468.590

326

369466.512

4777572.268

645

367303.071

4777358.620

964

366237.458

4778407.713

8

367878.148

4779529.487

327

369457.529

4777562.149

646

367293.349

4777356.263

965

366222.964

4778403.846

9

367852.359

4779496.944

328

369451.340

4777556.628

647

367284.263

4777354.393

966

366218.179

4778399.820

10

367842.747

4779484.816

329

369446.953

4777549.177

648

367274.410

4777351.335

967

366220.104

4778396.108

11

367832.613

4779469.912

330

369446.997

4777542.021

649

367266.387

4777348.658

968

366218.738

4778394.433

12

367831.683

4779465.498

331

369446.985

4777541.600

650

367259.216

4777345.247

969

366217.251

4778392.734

13

367822.307

4779420.716

332

369449.878

4777533.357

651

367250.683

4777341.669

970

366213.335

4778388.265

14

367822.160

4779420.015

333

369451.183

4777529.439

652

367241.826

4777338.306

971

366204.545

4778378.526

15

367822.128

4779416.552

334

369451.531

4777528.389

653

367233.675

4777334.935

972

366200.754

4778374.853

16

367821.796

4779380.025

335

369449.261

4777524.614

654

367225.070

4777332.209

973

366192.955

4778367.298

17

367841.836

4779384.842

336

369443.917

4777521.093

655

367221.024

4777331.285

974

366178.549

4778354.142

18

367847.952

4779374.506

337

369427.906

4777517.137

656

367215.256

4777329.955

975

366179.047

4778348.357

19

367855.434

4779365.002

338

369416.450

4777515.172

657

367206.642

4777327.284

976

366179.520

4778342.857

20

367865.986

4779358.829

339

369416.403

4777515.558

658

367196.823

4777324.999

977

366173.266

4778338.770

21

367866.556

4779354.622

340

369410.107

4777514.670

659

367186.052

4777322.597

978

366168.738

4778335.809

22

367871.236

4779319.584

341

369409.444

4777514.486

660

367183.484

4777321.910

979

366150.917

4778324.160

23

367875.871

4779279.549

342

369408.908

4777514.338

661

367177.000

4777320.180

980

366132.331

4778312.045

24

367903.835

4779307.008

343

369406.420

4777513.649

662

367167.635

4777317.984

981

366131.271

4778311.341

25

367916.225

4779319.174

344

369400.605

4777512.046

663

367159.777

4777315.861

982

366119.133

4778303.433

26

367921.735

4779324.584

345

369390.704

4777509.348

664

367152.529

4777313.701

983

366113.418

4778299.693

27

367940.206

4779342.725

346

369386.874

4777508.298

665

367145.602

4777311.015

984

366106.431

4778295.136

28

367959.193

4779361.370

347

369376.582

4777503.415

666

367137.310

4777308.488

985

366098.867

4778290.190

29

367966.669

4779368.706

348

369363.739

4777497.260

667

367134.208

4777307.822

986

366095.597

4778288.046

30

367983.155

4779380.836

349

369360.401

4777495.283

668

367129.065

4777306.712

987

366088.739

4778283.588

31

368004.184

4779396.313

350

369352.295

4777490.467

669

367119.587

4777305.276

988

366086.908

4778282.394

32

368006.932

4779398.335

351

369339.028

4777482.769

670

367108.460

4777304.603

989

366074.294

4778274.151

33

368021.974

4779403.197

352

369336.049

4777480.356

671

367102.313

4777303.909

990

366068.880

4778270.666

34

368041.656

4779393.130

353

369329.815

4777475.307

672

367097.552

4777303.375

991

366062.214

4778266.278

35

368041.700

4779393.039

354

369319.090

4777469.578

673

367086.342

4777301.938

992

366048.274

4778257.156

36

368042.642

4779390.119

355

369312.094

4777466.282

674

367077.046

4777300.242

993

366042.903

4778253.651

37

368082.328

4779401.623

356

369307.274

4777464.014

675

367066.237

4777299.263

994

366031.526

4778246.224

38

368091.308

4779405.750

357

369305.675

4777462.850

676

367057.103

4777297.439

995

366019.418

4778238.328

39

368095.325

4779407.596

358

369287.233

4777449.411

677

367056.465

4777297.227

996

366008.473

4778231.179

40

368095.348

4779407.560

359

369297.795

4777430.934

678

367048.729

4777294.602

997

366001.269

4778226.476

41

368098.708

4779397.504

360

369304.245

4777422.432

679

367039.727

4777291.154

998

365977.876

4778211.210

42

368110.042

4779382.930

361

369309.770

4777414.446

680

367031.851

4777287.726

999

365975.049

4778209.355

43

368111.751

4779380.204

362

369317.661

4777405.586

681

367023.639

4777284.106

1000

365967.276

4778204.277

44

368129.651

4779379.403

363

369324.435

4777399.611

682

367015.939

4777280.997

1001

365947.048

4778191.066

45

368193.937

4779376.104

364

369327.389

4777397.015

683

367008.968

4777278.467

1002

365942.291

4778187.969

46

368257.439

4779362.727

365

369303.331

4777391.446

684

367002.527

4777275.799

1003

365936.589

4778184.240

47

368257.486

4779362.722

366

369296.884

4777389.348

685

366995.423

4777273.137

1004

365932.805

4778181.775

48

368252.975

4779311.828

367

369291.350

4777387.563

686

366986.585

4777271.047

1005

365931.190

4778183.235

49

368302.964

4779309.826

368

369278.062

4777383.201

687

366981.526

4777270.077

1006

365922.393

4778199.953

50

368302.954

4779309.751

369

369261.982

4777377.098

688

366978.841

4777269.562

1007

365919.424

4778205.588

51

368302.029

4779290.802

370

369249.775

4777371.741

689

366974.538

4777269.228

1008

365908.957

4778225.485

52

368296.727

4779262.423

371

369235.021

4777365.947

690

366974.830

4777272.505

1009

365906.175

4778230.759

53

368285.604

4779231.814

372

369224.744

4777360.643

691

366975.187

4777276.525

1010

365897.978

4778246.331
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54

368267.679

4779168.727

373

369219.420

4777357.520

692

366976.699

4777283.557

1011

365896.708

4778248.738

55

368265.153

4779141.694

374

369215.292

4777354.613

693

366979.898

4777288.527

1012

365892.919

4778255.946

56

368260.444

4779108.303

375

369209.015

4777350.171

694

366986.297

4777288.945

1013

365896.650

4778259.537

57

368257.534

4779101.020

376

369201.242

4777345.438

695

366989.716

4777294.163

1014

365895.415

4778264.684

58

368257.564

4779101.029

377

369191.748

4777340.424

696

366991.080

4777303.595

1015

365893.392

4778272.955

59

368241.950

4779061.616

378

369183.514

4777333.179

697

366992.613

4777312.508

1016

365876.246

4778292.912

60

368241.465

4779046.186

379

369176.217

4777327.950

698

366993.297

4777316.502

1017

365856.966

4778310.778

61

368266.559

4779029.398

380

369175.235

4777326.794

699

366993.754

4777328.042

1018

365856.438

4778311.300

62

368266.637

4779029.283

381

369171.940

4777322.873

700

366993.627

4777334.144

1019

365843.865

4778321.734

63

368244.381

4779026.802

382

369171.557

4777316.026

701

366987.748

4777332.722

1020

365836.062

4778328.007

64

368209.237

4779021.160

383

369173.465

4777312.622

702

366970.618

4777327.354

1021

365829.863

4778333.271

65

368180.589

4779023.484

384

369159.375

4777305.742

703

366954.539

4777322.604

1022

365819.870

4778351.046

66

368157.451

4779026.448

385

369132.569

4777294.528

704

366941.023

4777318.329

1023

365812.923

4778363.420

67

368139.866

4779034.865

386

369131.420

4777293.728

705

366932.340

4777310.104

1024

365808.138

4778380.211

68

368109.054

4779051.430

387

369117.665

4777284.106

706

366932.033

4777308.210

1025

365797.253

4778418.546

69

368094.792

4779046.742

388

369105.675

4777278.236

707

366928.870

4777301.387

1026

365796.000

4778422.959

70

368024.238

4779058.813

389

369096.395

4777273.701

708

366926.376

4777290.990

1027

365795.756

4778423.817

71

368001.063

4779067.967

390

369084.086

4777269.284

709

366925.880

4777280.473

1028

365783.795

4778434.799

72

367979.691

4779078.301

391

369097.762

4777231.525

710

366925.549

4777275.844

1029

365771.804

4778445.781

73

367948.271

4779098.861

392

369098.687

4777226.681

711

366921.405

4777277.538

1030

365759.347

4778457.206

74

367934.316

4779105.249

393

369099.168

4777219.210

712

366914.855

4777279.894

1031

365755.597

4778460.614

75

367926.849

4779103.827

394

369102.173

4777210.668

713

366911.998

4777280.763

1032

365747.110

4778465.315

76

367919.883

4779091.965

395

369106.905

4777201.072

714

366904.221

4777283.193

1033

365745.363

4778465.520

77

367917.366

4779044.877

396

369111.301

4777192.307

715

366898.155

4777284.873

1034

365740.182

4778466.192

78

367918.635

4779020.414

397

369115.062

4777183.751

716

366890.727

4777287.261

1035

365734.113

4778467.699

79

367920.278

4779014.607

398

369119.221

4777176.065

717

366882.253

4777289.868

1036

365733.916

4778467.748

80

367931.098

4779013.989

399

369121.323

4777170.501

718

366874.317

4777293.261

1037

365726.647

4778469.207

81

367949.870

4779014.149

400

369120.507

4777165.267

719

366866.741

4777296.008

1038

365717.480

4778471.148

82

367968.101

4779017.358

401

369117.615

4777162.036

720

366857.693

4777298.216

1039

365714.083

4778471.860

83

367989.798

4778991.353

402

369111.649

4777160.114

721

366848.813

4777300.101

1040

365711.616

4778473.313

84

368027.367

4778955.078

403

369109.216

4777159.761

722

366840.757

4777302.908

1041

365707.935

4778475.494

85

368071.958

4778921.178

404

369104.121

4777159.019

723

366832.192

4777306.252

1042

365701.829

4778478.900

86

368120.136

4778886.682

405

369098.918

4777158.597

724

366822.964

4777308.452

1043

365692.248

4778486.312

87

368162.563

4778848.802

406

369096.518

4777158.408

725

366814.830

4777310.503

1044

365690.977

4778487.280

88

368162.618

4778848.875

407

369089.049

4777158.672

726

366805.574

4777311.782

1045

365682.512

4778492.044

89

368188.210

4778822.361

408

369081.213

4777159.813

727

366795.507

4777311.905

1046

365662.811

4778503.140

90

368202.009

4778808.065

409

369074.981

4777161.518

728

366785.910

4777311.937

1047

365659.443

4778505.048

91

368205.643

4778804.302

410

369069.425

4777164.349

729

366776.776

4777311.490

1048

365651.484

4778509.526

92

368215.708

4778795.784

411

369064.541

4777168.096

730

366772.903

4777310.884

1049

365648.132

4778511.236

93

368219.379

4778792.680

412

369060.482

4777172.781

731

366764.820

4777312.809

1050

365646.091

4778512.278

94

368229.690

4778785.326

413

369055.954

4777177.173

732

366763.476

4777308.017

1051

365635.013

4778517.953

95

368243.607

4778775.402

414

369049.968

4777182.875

733

366763.886

4777303.640

1052

365632.410

4778585.529

96

368258.160

4778765.026

415

369045.478

4777183.994

734

366751.773

4777230.410

1053

365657.790

4778583.110

97

368268.737

4778757.486

416

369038.588

4777183.900

735

366748.952

4777230.248

1054

365659.726

4778582.906

98

368272.562

4778754.971

417

369029.596

4777181.107

736

366668.201

4777225.453

1055

365688.634

4778580.205

99

368287.603

4778745.083

418

369027.385

4777180.191

737

366661.416

4777226.890

1056

365695.784

4778579.515

100

368301.931

4778735.662

419

369021.163

4777177.607

738

366657.775

4777239.014

1057

365708.988

4778578.269

101

368307.871

4778731.759

420

369012.421

4777172.836

739

366651.526

4777255.170

1058

365713.359

4778577.855

102

368315.771

4778726.922

421

369002.549

4777168.234

740

366630.201

4777304.965

1059

365722.818

4778576.957

103

368329.202

4778718.704

422

369002.110

4777168.032

741

366626.002

4777316.065

1060

365718.821

4778679.978

104

368343.604

4778709.889

423

368992.147

4777164.077

742

366624.063

4777319.284

1061

365727.572

4778680.273

105

368357.496

4778701.386

424

368987.607

4777161.016

743

366427.414

4777286.128

1062

365756.255

4778683.886

106

368364.049

4778697.378

425

368981.620

4777156.853

744

366336.909

4777270.860

1063

365780.875

4778687.036

107

368373.979

4778691.173

426

368976.057

4777153.904

745

366342.170

4777273.272

1064

365791.180

4778686.504
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108

368389.563

4778681.436

427

368969.898

4777147.578

746

366344.228

4777274.214

1065

365824.034

4778684.830

109

368402.417

4778673.407

428

368966.098

4777142.076

747

366360.673

4777279.416

1066

365826.222

4778684.748

110

368404.605

4778672.608

429

368963.028

4777138.572

748

366378.147

4777288.006

1067

365835.745

4778684.224

111

368407.163

4778671.674

430

368961.867

4777134.966

749

366396.755

4777297.912

1068

365859.797

4778690.317

112

368409.611

4778670.779

431

368961.101

4777131.123

750

366416.986

4777310.445

1069

365866.781

4778692.065

113

368421.113

4778666.631

432

368958.418

4777126.351

751

366422.462

4777313.348

1070

365897.139

4778683.789

114

368426.124

4778664.822

433

368952.236

4777122.533

752

366429.087

4777316.287

1071

365898.727

4778683.339

115

368444.084

4778658.342

434

368944.774

4777118.906

753

366442.978

4777320.737

1072

365899.570

4778683.081

116

368445.285

4778657.933

435

368938.576

4777117.338

754

366460.870

4777325.848

1073

365909.823

4778680.299

117

368465.068

4778651.186

436

368931.977

4777113.540

755

366480.891

4777332.063

1074

365930.775

4778682.233

118

368487.368

4778643.578

437

368929.898

4777107.263

756

366503.407

4777339.435

1075

365947.725

4778683.829

119

368496.228

4778640.558

438

368929.143

4777104.246

757

366522.788

4777346.656

1076

365961.422

4778685.079

120

368498.217

4778639.415

439

368926.630

4777105.269

758

366549.726

4777358.814

1077

365973.938

4778683.654

121

368512.167

4778632.278

440

368915.244

4777109.895

759

366552.011

4777360.559

1078

365982.989

4778682.632

122

368516.877

4778629.871

441

368904.154

4777112.675

760

366568.938

4777370.435

1079

366001.966

4778680.460

123

368538.828

4778620.142

442

368894.005

4777114.986

761

366575.909

4777375.089

1080

366007.928

4778679.781

124

368570.291

4778606.195

443

368887.836

4777116.137

762

366581.285

4777380.164

1081

366014.640

4778679.033

125

368586.621

4778598.958

444

368878.392

4777116.457

763

366583.830

4777381.727

1082

366036.432

4778680.709

126

368592.590

4778596.312

445

368871.056

4777117.945

764

366574.207

4777407.724

1083

366037.027

4778680.766

127

368602.761

4778591.290

446

368864.603

4777119.597

765

366570.480

4777407.087

1084

366070.826

4778683.396

128

368618.695

4778583.424

447

368864.104

4777119.743

766

366566.039

4777407.853

1085

366076.273

4778684.596

129

368634.525

4778575.608

448

368860.933

4777120.600

767

366559.622

4777411.231

1086

366100.537

4778689.935

130

368648.168

4778568.871

449

368850.577

4777118.561

768

366554.113

4777412.555

1087

366125.990

4778695.516

131

368661.734

4778562.173

450

368840.962

4777116.969

769

366550.903

4777409.296

1088

366126.648

4778695.636

132

368675.225

4778555.512

451

368835.979

4777116.749

770

366548.811

4777404.432

1089

366135.080

4778698.683

133

368688.647

4778548.886

452

368831.960

4777116.552

771

366542.977

4777402.783

1090

366136.192

4778699.103

134

368696.261

4778545.126

453

368824.125

4777112.654

772

366535.718

4777405.028

1091

366121.908

4778703.617

135

368700.129

4778543.681

454

368820.966

4777105.973

773

366529.412

4777409.905

1092

366117.715

4778732.335

136

368706.616

4778541.260

455

368821.117

4777098.505

774

366522.682

4777417.215

1093

366117.047

4778736.902

137

368712.055

4778539.229

456

368821.038

4777089.733

775

366515.443

4777426.006

1094

366116.779

4778738.734

138

368718.587

4778536.790

457

368820.243

4777081.328

776

366507.482

4777435.702

1095

366111.836

4778772.585

139

368724.106

4778534.728

458

368815.867

4777076.564

777

366500.539

4777444.163

1096

366108.729

4778793.858

140

368729.598

4778532.678

459

368810.862

4777074.680

778

366492.679

4777451.608

1097

366105.053

4778819.063

141

368736.058

4778530.266

460

368806.809

4777074.326

779

366487.578

4777456.864

1098

366104.204

4778824.881

142

368736.276

4778530.152

461

368800.388

4777075.010

780

366485.086

4777459.832

1099

366086.331

4778947.276

143

368739.726

4778528.358

462

368793.083

4777074.327

781

366483.388

4777465.596

1100

366084.056

4778962.855

144

368748.043

4778524.597

463

368784.867

4777074.604

782

366482.702

4777470.321

1101

366091.047

4778968.852

145

368757.495

4778520.323

464

368777.050

4777075.995

783

366481.902

4777475.983

1102

366098.008

4778974.851

146

368759.944

4778519.337

465

368770.963

4777079.207

784

366481.658

4777478.688

1103

366099.555

4778976.088

147

368762.113

4778518.466

466

368766.758

4777081.315

785

366481.806

4777484.006

1104

366114.216

4778987.826

148

368772.087

4778514.455

467

368762.621

4777080.923

786

366481.895

4777493.730

1105

366119.454

4778988.100

149

368773.167

4778514.023

468

368765.047

4777052.429

787

366483.108

4777498.437

1106

366141.970

4778989.286

150

368783.201

4778509.986

469

368761.537

4777052.188

788

366486.766

4777507.129

1107

366142.570

4778989.317

151

368794.392

4778505.486

470

368759.769

4777052.704

789

366488.605

4777527.914

1108

366154.998

4778985.017

152

368805.656

4778500.958

471

368755.239

4777054.409

790

366475.103

4777543.831

1109

366163.247

4778985.004

153

368806.767

4778500.511

472

368750.905

4777056.369

791

366476.224

4777546.242

1110

366161.922

4778993.953

154

368809.016

4778499.606

473

368744.866

4777058.214

792

366477.490

4777553.706

1111

366154.673

4779037.147

155

368816.917

4778496.239

474

368626.137

4777057.506

793

366478.118

4777562.097

1112

366152.407

4779050.655

156

368823.551

4778493.413

475

368618.699

4777057.464

794

366480.312

4777570.326

1113

366152.214

4779051.841

157

368828.921

4778490.194

476

368610.006

4777058.200

795

366479.746

4777579.509

1114

366149.606

4779067.825

158

368829.988

4778489.555

477

368574.061

4777061.253

796

366477.929

4777588.525

1115

366148.917

4779072.059

159

368842.413

4778482.107

478

368415.759

4777074.700

797

366476.256

4777599.108

1116

366162.247

4779067.438

160

368845.482

4778480.267

479

368405.953

4777076.250

798

366476.462

4777610.854

1117

366169.579

4779067.397

161

368868.582

4778466.422

480

368396.397

4777077.102

799

366476.647

4777620.304

1118

366182.867

4779067.322
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162

368872.511

4778464.065

481

368317.572

4777084.162

800

366474.543

4777628.494

1119

366195.750

4779067.249

163

368886.012

4778455.975

482

368322.711

4777160.080

801

366470.339

4777635.609

1120

366198.365

4779067.234

164

368894.671

4778450.675

483

368329.149

4777158.561

802

366467.765

4777641.804

1121

366208.141

4779068.454

165

368924.973

4778432.131

484

368338.721

4777155.950

803

366467.162

4777649.058

1122

366220.381

4779069.981

166

368939.082

4778423.497

485

368349.277

4777153.284

804

366469.307

4777657.513

1123

366233.729

4779071.648

167

368964.108

4778413.982

486

368358.606

4777151.348

805

366471.057

4777665.075

1124

366249.364

4779073.600

168

368993.512

4778402.803

487

368363.551

4777151.021

806

366471.927

4777672.791

1125

366266.031

4779075.679

169

369025.299

4778390.718

488

368366.570

4777204.524

807

366468.947

4777674.842

1126

366283.703

4779077.885

170

369090.709

4778371.563

489

368357.764

4777203.917

808

366463.229

4777678.417

1127

366294.489

4779079.232

171

369087.575

4778347.115

490

368345.527

4777204.949

809

366456.729

4777680.624

1128

366301.171

4779080.188

172

369085.091

4778327.746

491

368332.698

4777206.840

810

366450.790

4777679.530

1129

366287.314

4779164.546

173

369052.551

4778327.405

492

368320.977

4777209.688

811

366443.460

4777678.121

1130

366295.847

4779166.059

174

369049.758

4778327.378

493

368309.087

4777211.780

812

366437.195

4777679.576

1131

366304.527

4779167.597

175

369034.956

4778327.236

494

368297.276

4777213.982

813

366430.776

4777679.736

1132

366322.763

4779170.828

176

369023.128

4778327.124

495

368286.097

4777217.137

814

366427.160

4777677.722

1133

366329.475

4779172.018

177

369006.505

4778326.524

496

368275.378

4777220.468

815

366428.831

4777674.778

1134

366340.866

4779174.037

178

368989.410

4778325.910

497

368267.619

4777224.531

816

366431.093

4777674.007

1135

366359.969

4779177.421

179

368979.926

4778252.159

498

368260.201

4777229.012

817

366429.779

4777672.246

1136

366365.976

4779178.486

180

368969.442

4778255.100

499

368251.295

4777234.811

818

366424.727

4777668.847

1137

366378.933

4779180.781

181

368948.132

4778261.078

500

368245.874

4777237.891

819

366417.971

4777665.682

1138

366397.759

4779184.117

182

368939.654

4778263.456

501

368238.656

4777239.972

820

366412.626

4777662.904

1139

366402.798

4779185.011

183

368922.217

4778268.709

502

368229.581

4777241.804

821

366410.522

4777659.174

1140

366417.414

4779187.601

184

368899.645

4778275.507

503

368220.835

4777245.079

822

366407.965

4777655.947

1141

366436.596

4779191.000

185

368897.152

4778276.406

504

368212.316

4777248.500

823

366401.695

4777653.755

1142

366441.632

4779191.890

186

368875.951

4778284.056

505

368204.652

4777251.225

824

366392.688

4777655.266

1143

366457.389

4779194.684

187

368873.240

4778285.033

506

368202.709

4777251.907

825

366383.991

4777655.244

1144

366475.118

4779197.824

188

368861.679

4778289.205

507

368198.402

4777253.950

826

366379.592

4777653.284

1145

366477.670

4779198.278

189

368841.445

4778296.505

508

368193.748

4777256.159

827

366377.371

4777650.727

1146

366497.494

4779201.789

190

368830.313

4778209.931

509

368185.335

4777261.094

828

366375.043

4777653.177

1147

366503.472

4779202.849

191

368827.220

4778210.562

510

368176.762

4777267.211

829

366373.261

4777655.036

1148

366518.843

4779205.574

192

368817.318

4778133.567

511

368174.565

4777268.715

830

366379.272

4777658.638

1149

366535.569

4779208.536

193

368805.233

4778136.030

512

368168.863

4777272.609

831

366386.746

4777664.717

1150

366539.738

4779209.274

194

368796.335

4778066.824

513

368160.857

4777277.424

832

366394.478

4777670.411

1151

366556.716

4779105.922

195

368805.664

4778066.268

514

368152.467

4777282.663

833

366403.295

4777675.791

1152

366577.731

4779107.459

196

368813.246

4778062.589

515

368145.669

4777288.084

834

366413.322

4777681.223

1153

366578.462

4779107.557

197

368813.818

4778062.312

516

368141.484

4777290.957

835

366422.000

4777685.392

1154

366582.050

4779108.044

198

368829.436

4778057.201

517

368138.675

4777292.896

836

366433.162

4777689.165

1155

366599.375

4779114.489

199

368846.514

4778051.612

518

368130.972

4777297.013

837

366442.650

4777691.305

1156

366616.160

4779120.732

200

368864.467

4778045.736

519

368122.756

4777300.541

838

366451.176

4777694.353

1157

366621.120

4779121.422

201

368881.939

4778040.745

520

368119.815

4777301.442

839

366459.751

4777699.578

1158

366644.616

4779124.695

202

368899.177

4778035.820

521

368116.555

4777302.448

840

366469.093

4777705.258

1159

366668.877

4779128.072

203

368916.120

4778030.980

522

368110.215

4777303.615

841

366480.133

4777709.891

1160

366678.916

4779129.471

204

368932.786

4778026.219

523

368102.536

4777304.529

842

366493.638

4777713.947

1161

366695.724

4779132.761

205

368941.328

4778023.779

524

368094.488

4777305.945

843

366505.194

4777713.951

1162

366722.582

4779138.018

206

368950.349

4778021.201

525

368086.631

4777310.290

844

366491.246

4777718.226

1163

366740.235

4779141.473

207

368951.228

4778020.951

526

368082.960

4777313.541

845

366507.147

4777719.659

1164

366750.407

4779144.607

208

368965.806

4778019.082

527

368084.435

4777316.246

846

366529.111

4777717.232

1165

366779.758

4779153.645

209

368968.208

4778018.776

528

368080.093

4777320.175

847

366546.590

4777715.105

1166

366786.545

4779155.736

210

368986.380

4778016.461

529

368075.234

4777322.664

848

366561.150

4777716.386

1167

366810.443

4779159.143

211

369004.858

4778014.107

530

368070.609

4777325.191

849

366565.224

4777717.083

1168

366812.918

4779159.496

212

369023.663

4778011.711

531

368066.936

4777328.075

850

366586.185

4777720.618

1169

366845.064

4779162.014

213

369033.661

4778089.466

532

368065.842

4777329.601

851

366610.284

4777723.329

1170

366880.527

4779164.794

214

369053.917

4778085.336

533

368064.348

4777331.669

852

366612.476

4777723.574

1171

366888.648

4779165.430

215

369055.635

4778098.678

534

368063.742

4777336.353

853

366639.375

4777727.055

1172

366917.186

4779167.473
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216

369075.128

4778095.002

535

368064.943

4777341.990

854

366663.831

4777728.231

1173

366919.600

4779167.647

217

369113.930

4778087.649

536

368066.840

4777347.003

855

366684.900

4777734.116

1174

366953.977

4779167.304

218

369115.084

4778087.452

537

368070.022

4777350.739

856

366705.816

4777739.276

1175

366988.726

4779166.957

219

369135.578

4778083.578

538

368073.006

4777354.680

857

366706.056

4777721.995

1176

366991.614

4779166.928

220

369149.957

4778080.866

539

368072.758

4777357.838

858

366710.895

4777722.764

1177

367003.214

4779163.614

221

369164.460

4778078.128

540

368089.742

4777405.076

859

366710.744

4777740.497

1178

366986.792

4779106.117

222

369177.255

4778075.702

541

368081.144

4777408.684

860

366737.392

4777745.160

1179

366901.133

4779126.897

223

369189.382

4778073.401

542

368068.350

4777412.389

861

366765.459

4777748.482

1180

366899.580

4779127.274

224

369218.202

4778067.952

543

368056.186

4777414.879

862

366776.025

4777750.620

1181

366860.112

4779124.443

225

369240.254

4778063.753

544

368042.366

4777421.080

863

366799.396

4777755.343

1182

366833.078

4779122.506

226

369255.818

4778060.799

545

368029.786

4777425.468

864

366825.787

4777761.375

1183

366824.266

4779118.426

227

369249.494

4778011.490

546

368015.110

4777427.601

865

366842.126

4777765.960

1184

366789.935

4779102.527

228

369243.879

4777967.858

547

368001.207

4777429.126

866

366842.141

4777767.624

1185

366785.841

4779100.655

229

369249.770

4777966.412

548

367986.301

4777431.441

867

366842.041

4777775.428

1186

366748.586

4779083.621

230

369258.616

4777963.832

549

367971.701

4777433.518

868

366841.669

4777787.375

1187

366755.543

4779022.352

231

369260.142

4777963.414

550

367958.596

4777434.989

869

366840.212

4777799.886

1188

366758.439

4778996.846

232

369263.456

4777962.506

551

367944.878

4777436.114

870

366838.567

4777810.025

1189

366797.130

4779001.239

233

369267.626

4777961.363

552

367931.945

4777437.630

871

366838.178

4777812.403

1190

366799.876

4778977.049

234

369269.555

4777960.834

553

367919.513

4777439.298

872

366836.296

4777825.168

1191

366806.795

4778981.267

235

369279.900

4777958.084

554

367908.859

4777441.020

873

366833.002

4777836.696

1192

366822.248

4778981.420

236

369289.271

4777957.646

555

367903.531

4777442.372

874

366830.009

4777846.346

1193

366826.530

4778894.550

237

369290.152

4777957.605

556

367905.257

4777448.348

875

366826.774

4777853.578

1194

366851.854

4778895.799

238

369291.732

4777957.531

557

367906.785

4777452.732

876

366823.812

4777862.932

1195

366853.096

4778895.860

239

369301.899

4777957.470

558

367907.483

4777454.724

877

366823.078

4777867.102

1196

366876.461

4778897.010

240

369310.274

4777954.738

559

367909.501

4777461.705

878

366822.557

4777870.067

1197

366877.181

4778897.046

241

369318.157

4777950.940

560

367910.474

4777465.821

879

366819.790

4777879.387

1198

366904.682

4778898.401

242

369320.978

4777950.690

561

367907.584

4777465.801

880

366816.896

4777892.880

1199

366905.063

4778898.419

243

369330.573

4777949.838

562

367901.980

4777466.952

881

366801.466

4777891.669

1200

366933.628

4778899.827

244

369333.773

4777949.555

563

367895.509

4777470.183

882

366798.914

4777907.978

1201

366940.419

4778762.023

245

369334.730

4777949.469

564

367888.320

4777474.607

883

366800.909

4777913.022

1202

366969.362

4778763.449

246

369351.074

4777949.071

565

367880.546

4777479.466

884

366803.924

4777925.321

1203

366976.582

4778763.806

247

369352.447

4777949.084

566

367872.200

4777485.166

885

366806.311

4777936.273

1204

367037.139

4778766.788

248

369363.064

4777949.184

567

367864.074

4777490.059

886

366809.187

4777938.997

1205

367041.927

4778777.187

249

369367.580

4777949.227

568

367856.933

4777493.983

887

366817.323

4777945.367

1206

367061.978

4778820.740

250

369368.311

4777949.234

569

367851.037

4777497.036

888

366820.868

4777953.764

1207

367072.053

4778842.624

251

369386.514

4777950.849

570

367847.058

4777499.048

889

366822.300

4777957.140

1208

367081.648

4778866.759

252

369392.613

4777951.599

571

367843.240

4777500.013

890

366825.653

4777971.959

1209

367098.016

4778907.931

253

369400.493

4777952.569

572

367838.370

4777500.221

891

366827.970

4777987.162

1210

367124.244

4778977.686

254

369401.974

4777952.751

573

367834.166

4777499.635

892

366828.474

4777990.431

1211

367156.224

4779049.744

255

369403.120

4777952.892

574

367832.597

4777497.525

893

366828.866

4778008.822

1212

367171.960

4779084.612

256

369421.800

4777953.972

575

367832.488

4777494.205

894

366828.656

4778019.557

1213

367176.196

4779103.820

257

369435.067

4777954.102

576

367831.095

4777491.718

895

366828.473

4778029.111

1214

367179.325

4779117.983

258

369446.737

4777954.472

577

367828.250

4777489.846

896

366828.423

4778046.788

1215

367182.355

4779131.697

259

369453.576

4777953.136

578

367824.574

4777489.255

897

366830.455

4778060.119

1216

367195.017

4779156.452

260

369457.181

4777949.275

579

367819.887

4777490.493

898

366830.754

4778061.945

1217

367211.325

4779176.360

261

369457.376

4777943.306

580

367814.409

4777492.816

899

366818.615

4778095.831

1218

367212.647

4779177.975

262

369456.827

4777938.109

581

367809.089

4777496.192

900

366806.571

4778129.466

1219

367228.003

4779213.768

263

369456.294

4777937.423

582

367804.357

4777500.258

901

366776.969

4778172.729

1220

367243.163

4779216.729

264

369494.713

4777937.019

583

367800.217

4777504.568

902

366775.607

4778174.413

1221

367268.661

4779221.708

265

369542.543

4777936.646

584

367794.833

4777508.796

903

366721.603

4778241.222

1222

367274.241

4779232.418

266

369529.600

4777911.768

585

367788.284

4777511.653

904

366711.642

4778245.312

1223

367296.392

4779274.947

267

369610.141

4777869.791

586

367780.156

4777513.819

905

366676.460

4778291.703

1224

367302.141

4779303.139

268

369609.980

4777869.168

587

367772.424

4777515.726

906

366671.007

4778298.900

1225

367310.720

4779294.399

269

369604.357

4777858.908

588

367764.019

4777517.302

907

366663.912

4778303.761

1226

367324.489

4779304.530
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270

369602.404

4777853.864

589

367756.080

4777518.421

908

366662.033

4778305.035

1227

367333.227

4779310.957

271

369596.247

4777839.923

590

367749.981

4777518.430

909

366655.762

4778310.490

1228

367347.968

4779316.697

272

369595.515

4777838.305

591

367744.202

4777517.280

910

366649.911

4778315.519

1229

367357.469

4779320.407

273

369590.383

4777827.291

592

367738.955

4777515.500

911

366644.581

4778319.738

1230

367372.543

4779323.277

274

369579.339

4777811.957

593

367730.650

4777513.364

912

366638.991

4778323.992

1231

367382.508

4779325.177

275

369568.725

4777799.243

594

367730.691

4777519.402

913

366631.642

4778322.910

1232

367395.873

4779330.375

276

369563.333

4777793.856

595

367731.482

4777523.848

914

366621.433

4778321.980

1233

367419.473

4779339.564

277

369562.783

4777791.861

596

367733.491

4777531.226

915

366610.763

4778325.031

1234

367431.745

4779344.359

278

369563.264

4777789.545

597

367735.727

4777536.080

916

366601.917

4778329.829

1235

367440.657

4779341.708

279

369558.434

4777784.090

598

367708.524

4777531.133

917

366592.509

4778334.180

1236

367459.334

4779336.187

280

369562.135

4777782.243

599

367680.276

4777522.962

918

366580.063

4778336.597

1237

367465.247

4779334.453

281

369608.692

4777727.642

600

367676.040

4777522.352

919

366572.064

4778338.599

1238

367480.350

4779329.262

282

369633.764

4777698.294

601

367655.068

4777519.450

920

366564.907

4778337.782

1239

367486.018

4779328.070

283

369630.487

4777697.136

602

367634.905

4777516.673

921

366556.688

4778334.310

1240

367510.447

4779322.950

284

369625.377

4777693.481

603

367620.810

4777515.833

922

366549.314

4778329.456

1241

367530.886

4779318.678

285

369625.304

4777687.661

604

367614.917

4777515.480

923

366540.844

4778329.213

1242

367556.266

4779318.447

286

369626.051

4777683.078

605

367607.707

4777515.335

924

366531.238

4778332.824

1243

367582.213

4779318.210

287

369629.890

4777678.879

606

367605.655

4777515.291

925

366522.774

4778336.493

1244

367604.347

4779329.023

288

369632.775

4777676.782

607

367599.269

4777515.170

926

366521.427

4778337.076

1245

367586.535

4779347.174

289

369632.592

4777672.098

608

367595.968

4777515.177

927

366509.865

4778339.915

1246

367581.764

4779372.214

290

369630.234

4777668.011

609

367588.990

4777514.451

928

366501.121

4778343.643

1247

367576.993

4779397.252

291

369626.010

4777662.979

610

367572.384

4777511.048

929

366498.103

4778349.169

1248

367607.213

4779421.973

292

369623.348

4777659.262

611

367552.666

4777507.603

930

366493.403

4778354.610

1249

367632.298

4779431.743

293

369616.206

4777656.960

612

367535.569

4777505.259

931

366485.855

4778356.929

1250

367702.463

4779451.101

294

369610.846

4777654.587

613

367515.065

4777503.766

932

366481.255

4778356.790

1251

367717.596

4779465.961

295

369605.794

4777652.369

614

367494.173

4777504.160

933

366476.507

4778358.133

1252

367732.637

4779470.822

296

369601.553

4777649.799

615

367473.880

4777502.305

934

366476.317

4778358.187

1253

367738.092

4779520.764

297

369601.524

4777646.557

616

367452.100

4777497.443

935

366471.572

4778363.058

1254

367752.924

4779578.526

298

369601.514

4777646.346

617

367429.027

4777494.653

936

366464.339

4778364.677

1255

367756.465

4779582.947

299

369601.482

4777643.230

618

367407.974

4777490.478

937

366455.214

4778363.980

1256

367752.547

4779623.717

300

369601.161

4777640.609

619

367386.045

4777486.796

938

366446.624

4778364.987

1257

367755.038

4779624.889

301

369597.895

4777638.678

620

367363.273

4777483.832

939

366436.394

4778369.126

1258

367758.860

4779619.629

302

369593.296

4777637.501

621

367340.078

4777480.817

940

366424.966

4778373.605

1259

367779.692

4779589.467

303

369586.988

4777636.661

622

367318.829

4777478.527

941

366417.153

4778379.722

1260

367783.829

4779591.258

304

369585.934

4777636.536

623

367298.731

4777475.242

942

366413.670

4778383.507

1261

367796.195

4779594.449

305

369580.103

4777639.300

624

367282.299

4777471.040

943

366411.331

4778386.048

1262

367848.702

4779589.745

306

369574.936

4777638.449

625

367269.433

4777463.862

944

366405.190

4778389.197

1263

367881.245

4779640.049

307

369571.026

4777638.446

626

367256.203

4777456.983

945

366400.029

4778387.978

1264

367923.725

4779670.306

308

369566.034

4777635.890

627

367240.863

4777449.046

946

366393.589

4778390.888

1265

367934.694

4779676.947

309

369561.128

4777632.013

628

367226.604

4777442.333

947

366386.575

4778394.897

1266

367971.244

4779686.495

310

369558.153

4777630.314

629

367213.880

4777435.849

948

366382.328

4778399.435

1267

367990.117

4779694.446

311

369548.705

4777626.822

630

367206.600

4777432.415

949

366376.403

4778399.809

1268

367992.721

4779690.485

312

369547.361

4777625.031

631

367220.796

4777433.661

950

366367.552

4778398.320

1269

367996.703

4779685.920

313

369545.638

4777622.710

632

367244.172

4777436.744

951

366361.485

4778399.726

1270

368002.822

4779679.388

314

369543.308

4777618.389

633

367266.731

4777438.063

952

366359.050

4778403.599

1271

368016.082

4779665.207

315

369539.838

4777616.311

634

367284.863

4777442.147

953

366357.365

4778408.488

1272

368056.144

4779661.639

316

369537.529

4777617.474

635

367292.820

4777443.995

954

366354.204

4778408.439

1273

368059.521

4779650.314

317

369532.342

4777617.435

636

367297.478

4777441.704

955

366345.263

4778408.304

1274

367978.764

4779621.992

318

369523.473

4777617.421

637

367309.227

4777439.792

956

366303.850

4778407.679

319

369516.128

4777610.528

638

367324.246

4777439.944

957

366273.728

4778407.223

6641
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-98
от 13 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-47986-31.03.2020 г.,
вх. № 09-80656-13.09.2019 г. и вх. № 09-8061313.09.2019 г. от СГКК – Сливен, 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. Малко село, EK ATTE 46646, община
Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1592 от
12.09.2018 г. на изпълнителни я 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 46646.19.200:
площ: 396 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.201:
площ: 284 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.202:
площ: 21 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.203:
площ: 579 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.204:
площ: 476 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.205:
площ: 113 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.206:
площ: 526 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.573:
площ: 3423 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 46646.17.20:
нива, собственост на Хасан Хюсеинов Пирев,
площ преди промяната: 5720 кв. м, площ след
промяната: 5630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.30:
нива, собственост на Хюсеин Хасанов Шабанов,
площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след
промяната: 3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.31:
нива, собственост на Хасан Хюсеинов Изедов,
площ преди промяната: 2100 кв. м, площ след
промяната: 1818 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46646.17.49:
нива, собственост на Дургуд Хасанов Дурасов,
площ преди промяната: 3199 кв. м, площ след
промяната: 3066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.53:
нива, собственост на Али Ибрям Баджак, площ
преди промяната: 3499 кв. м, площ след промяната: 3382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.55:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 2111 кв. м, площ след
промяната: 2102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.101:
нива, собственост на Исмаил Хюсеинов Башев,
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след
промяната: 2341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.103:
нива, собственост на Хюсеин Ибрямов Башев,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.17.105:
нива, собственост на Сабри Халилов Башев,
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след
промяната: 1429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.15:
овощна градина, собственост на Вели Мемишев
Дургудов, площ преди промяната: 7999 кв. м,
площ след промяната: 7858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.17:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5023 кв. м, площ след промяната: 2554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.26: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1566 кв. м, площ след промяната: 1557 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.40: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1125 кв. м, площ след промяната: 1081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.41:
ливада, собственост на Осман Исмаилов Орманлъ,
площ преди промяната: 3065 кв. м, площ след
промяната: 2617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.45:
нива, собственост на Хасан Хюсеинов Пирев,
площ преди промяната: 4279 кв. м, площ след
промяната: 4064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.51:
нива, собственост на Елиф Зейналова Йонузова,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2837 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.54:
нива, собственост на Реджеб Мехмедов Реджебов,
площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след
промяната: 4920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.57:
нива, собственост на Даниела Михайлова Огнянова, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.71:
овощна градина, собственост на Мехмед Зейналов Дурасов, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1327 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46646.19.72:
овощна градина, собственост на Вели Мусов
Оджаклиев, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.99:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
20 121 кв. м, площ след промяната: 19 303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.109:
широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ,
площ преди промяната: 2260 кв. м, площ след
промяната: 2257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46646.19.113: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
3676 кв. м, площ след промяната: 3649 кв. м.
II. С. Топузево, EKATTE 72833, община Котел,
одобрени със Заповед № РД-18-1600 от 13.09.2018 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 72833.17.41:
площ: 5 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.42:
площ: 1019 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.43:
площ: 933 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.44:
площ: 31 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.45:
площ: 711 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.46:
площ: 32 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.47:
площ: 350 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.48:
площ: 120 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.49:
площ: 8 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 72833.10.36: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
8708 кв. м, площ след промяната: 8682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.10.46:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6512 кв. м, площ след промяната: 6015 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72833.10.47:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 46 762 кв. м, площ след промяната:
46 026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.41: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2063 кв. м, площ след промяната: 2047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.42:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1045 кв. м, площ след промяната: 1013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.43:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3301 кв. м, площ след промяната: 3295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.49:
сипей, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1596 кв. м, площ след промяната:
1355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.50: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
535 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.55: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
400 кв. м, площ след промяната: 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.101:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 71 925 кв. м, площ след промяната:
71 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.129:
пасище, собственост на Община Котел, площ
преди промяната: 48 433 кв. м, площ след промяната: 47 566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.16.130:
пасище, собственост на Община Котел, площ
преди промяната: 7523 кв. м, площ след промяната: 7241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.11: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2339 кв. м, площ след промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.12:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3413 кв. м, площ след промяната: 3381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.19:
друг вид трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1060 кв. м, площ
след промяната: 1008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.20:
друг вид трайно насаждение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 42 436 кв. м, площ след
промяната: 41 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.31:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 14 774 кв. м, площ след
промяната: 15 955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.17.34:
сипей, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2920 кв. м, площ след промяната:
2829 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72833.18.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4031 кв. м, площ след промяната:
3658 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.7: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
566 кв. м, площ след промяната: 285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.12: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
612 кв. м, площ след промяната: 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.36:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3183 кв. м,
площ след промяната: 3174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.38: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1790 кв. м, площ след промяната: 1772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.39:
дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 782 кв. м, площ след промяната:
770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.40:
дере, собственост на Община Котел, площ преди
промяната: 1036 кв. м, площ след промяната:
1024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72833.18.51:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 3037 кв. м, площ след
промяната: 3943 кв. м.
III. С. Орлово, EKATTE 53919, община Котел,
одобрени със Заповед № РД-18-1613 от 18.09.2018 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 53919.35.112:
площ: 431 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.113:
площ: 215 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.114:
площ: 273 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.115:
площ: 522 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.116:
площ: 145 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.117:
площ: 196 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.118:
площ: 141 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.119:
площ: 81 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 53919.35.120:
площ: 1098 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 53919.29.31: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
4138 кв. м, площ след промяната: 4111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.32: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2756 кв. м, площ след промяната: 2677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.37: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
3830 кв. м, площ след промяната: 3823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.58:
нива, собственост на Юмер Ахмедов Юмеров,
площ преди промяната: 5101 кв. м, площ след
промяната: 4996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.60:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 19 535 кв. м, площ след промяната:
19 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.71:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 39 399 кв. м, площ след промяната:
38 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.85:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 20 349 кв. м, площ след промяната:
20 131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.94: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
3122 кв. м, площ след промяната: 3114 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.29.95:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3962 кв. м, площ след промяната:
3890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.30.7:
нива, собственост на Хюсеин Керимов Ибрямов,
площ преди промяната: 4777 кв. м, площ след
промяната: 4733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.30.62: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
1363 кв. м, площ след промяната: 1303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.17: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
915 кв. м, площ след промяната: 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.89:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 18 982 кв. м, площ след
промяната: 20 194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.90: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
7599 кв. м, площ след промяната: 7512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53919.35.207:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 580 кв. м, площ след промяната:
16 312 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 53919.35.107:
площ: 2507 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6457
ЗАПОВЕД № КД-14-99
от 13 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-107367-19.11.2019 г.
и вх. № 09-96681-29.10.2019 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: с. Първомайци, EKATTE 59094, община Горна
Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 15.01.2018 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 59094.52.5:
площ: 2900 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.160:
площ: 12 845 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.8:
площ: 2779 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.9:
площ: 4114 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.10:
площ: 4358 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.104.27:
площ: 929 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.17.41:
площ: 1444 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.32.54:
площ: 157 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.36.62:
площ: 343 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.37.46:
площ: 690 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 59094.122.11:
площ: 242 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 59094.122.12:
площ: 172 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 59094.37.120.1: площ:
44 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ДП „НК „Железопътна инфраструктура“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 59094.52.134:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 15 577 кв. м,
площ след промяната: 13 168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.53.170:
нива, собственост на Николинка Николова Димитрова, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 2474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.53.171:
нива, собственост на Донка Стоянова Пирльомова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.53.173:
нива, собственост на Димитър Трифонов Събев,
площ преди промяната: 3194 кв. м, площ след
промяната: 2877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.53.227:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 363 кв. м, площ след промяната: 277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.29:
нива, собственост на Теодора Маринова Алексиева,
Райна Николова Лазарова и Павлинка Маринова
Минчева, площ преди промяната: 5801 кв. м,
площ след промяната: 5322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.88:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1020 кв. м, площ след промяната: 1003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.89:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1525 кв. м, площ след промяната: 1331 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.152:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 1509 кв. м,
площ след промяната: 1483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.71.7:
нива, собственост на Никола Атанасов Генов,
площ преди промяната: 3007 кв. м, площ след
промяната: 2891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.71.8:
нива, собственост на Георги Христов Генов,
площ преди промяната: 3009 кв. м, площ след
промяната: 2894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.71.9:
нива, собственост на Кольо Йорданов Колев,
площ преди промяната: 3009 кв. м, площ след
промяната: 3005 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.72.1:
нива, собственост на Веселин Людмилов Сираков,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.4:
нива, собственост на Христина Иванова Вачкова,
площ преди промяната: 4499 кв. м, площ след
промяната: 4442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.5:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.6:
нива, собственост на Илия Минчев Такиев, площ
преди промяната: 3200 кв. м, площ след промяната: 3155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.7:
нива, собственост на Парашкован Начев Нацов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.8:
нива, собственост на Тодор Димитров Косатев,
площ преди промяната: 3399 кв. м, площ след
промяната: 3352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.9:
нива, собственост на Калица Ангелова Каращранова, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.10:
нива, собственост на Лилия Кирилова Анастасова, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ
след промяната: 2950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.12:
нива, собственост на Христо Стоев Чалъков,
площ преди промяната: 3555 кв. м, площ след
промяната: 3442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.5:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 24 790 кв. м,
площ след промяната: 24 566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.171:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6752 кв. м, площ
след промяната: 6643 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.172:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
305 кв. м, площ след промяната: 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.174:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 8696 кв. м,
площ след промяната: 8312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.175:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1779 кв. м, площ след промяната: 1752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.177:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 69 485 кв. м,
площ след промяната: 57 604 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

поземлен имот с идентификатор 59094.125.178:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
1270 кв. м, площ след промяната: 2570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.179:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 3065 кв. м,
площ след промяната: 3031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.10:
нива, собственост на Никола Димитров Мирчев,
площ преди промяната: 3200 кв. м, площ след
промяната: 3140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.11:
нива, собственост на Григор Илиев Чотов, площ
преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1654 кв. м, площ след промяната: 1650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.17.61: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 4526 кв. м,
площ след промяната: 4619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.104.19:
нива, собственост на ЗК „Сила-95“ и Игнат и
Анастасия Анг. Попови, площ преди промяната:
8091 кв. м, площ след промяната: 8026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.104.112:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1744 кв. м, площ след промяната: 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.104.171:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
15 403 кв. м, площ след промяната: 15 657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.100.69:
за складова база, собственост на Румен Божанков
Божанков, площ преди промяната: 4994 кв. м,
площ след промяната: 4860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.100.75:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2121 кв. м, площ след промяната: 1511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.100.81:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 15 490 кв. м,
площ след промяната: 16 401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.222:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 31 784 кв. м,
площ след промяната: 31 619 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.10.1: овощна градина, собственост на „БИО ВИС“ – ООД,
площ преди промяната: 3592 кв. м, площ след
промяната: 3472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.13.14:
о в о щ н а г р а д и н а , с о б с т в е н о с т н а „ Б ИО
ВИС“ – ООД, площ преди промяната: 5572 кв. м,
площ след промяната: 4845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.13.15:
овощна градина, собственост на „Хит“ – ООД,
площ преди промяната: 4165 кв. м, площ след
промяната: 3620 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.13.64:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 6914 кв. м,
площ след промяната: 8226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.13.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3393 кв. м, площ след промяната: 3355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.28:
овощна градина, собственост на Христо Пенков
Гронев, Петър Донев Ванев, Тодор Трифонов Юзев
и Веска Иванова Гронева, площ преди промяната: 1320 кв. м, площ след промяната: 1244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.29:
о в о щ н а г р а д и н а , с о б с т в е н о с т н а „ Б ИО
ВИС“ – ООД, площ преди промяната: 1456 кв. м,
площ след промяната: 1324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.30:
овощна градина, собственост на Никола Тодоров
Чалъков, Ботю Христов Тросков и Иван Йорданов Цвятков, площ преди промяната: 1616 кв. м,
площ след промяната: 1469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.31:
овощна градина, собственост на Марин Ангелов
Ников и Тодор Иванов Глушков, площ преди
промяната: 1269 кв. м, площ след промяната:
989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.32:
овощна градина, собственост на Христо Стоянов
Ганчев, Сава Недева Гаврилова и Милка Петрова
Коева, площ преди промяната: 1820 кв. м, площ
след промяната: 1438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.33:
овощна градина, собственост на Катя Георгиева
Пенева, площ преди промяната: 1514 кв. м, площ
след промяната: 1232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.14.64:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 10 074 кв. м,
площ след промяната: 26 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.3:
овощна градина, собственост на Руска Спирова
Васева, площ преди промяната: 5861 кв. м, площ
след промяната: 5595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.24:
овощна градина, собственост на Христо Симеонов
Кочев, площ преди промяната: 3265 кв. м, площ
след промяната: 3080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.25:
овощна градина, собственост на Никола Симеонов
Кочев, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 2328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.28:
овощна градина, собственост на Марийка Иванова
Пирльомова, площ преди промяната: 3364 кв. м,
площ след промяната: 3029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.29:
овощна градина, собственост на Христо Трифонов Бъчваров, Атанас Илиев Чотов, Невяна
Илиева Данкова и Димитър Петков Дрънкарев,
площ преди промяната: 1363 кв. м, площ след
промяната: 1115 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.15.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3629 кв. м, площ след промяната: 3360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.119:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1159 кв. м, площ след промяната: 47 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.64:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 29 281 кв. м,
площ след промяната: 36 526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.68:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 4215 кв. м, площ след
промяната: 2891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.16.373:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 1381 кв. м,
площ след промяната: 1379 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.17.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 6815 кв. м, площ след промяната: 3653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.18.8:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6251 кв. м, площ
след промяната: 6081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.18.54:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 4130 кв. м, площ след
промяната: 4047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.18.55:
водоем, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 4969 кв. м, площ след
промяната: 4844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.18.134:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1172 кв. м, площ след промяната: 1149 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.32.150:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2733 кв. м, площ след промяната: 1642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.36.29:
нива, собственост на Трифон Йорданов Каращранов, площ преди промяната: 4296 кв. м, площ
след промяната: 4060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.36.143:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 14 744 кв. м,
площ след промяната: 14 615 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.36.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4879 кв. м, площ след промяната: 3654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.37.33:
нива, собственост на Костадин Димитров Дешев,
площ преди промяната: 16 698 кв. м, площ след
промяната: 16 505 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.37.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2013 кв. м, площ след промяната: 2003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.37.107:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3915 кв. м, площ след промяната: 2872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.37.120:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 24 694 кв. м,
площ след промяната: 100 590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.38.163:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2831 кв. м, площ след промяната: 2481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.41.163:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3286 кв. м, площ след промяната: 3257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.53.220:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 32 621 кв. м,
площ след промяната: 51 375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.1:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 3400 кв. м, площ след
промяната: 3225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.2:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 4100 кв. м, площ след промяната: 4080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.3:
нива, собственост на Стилян Стилянов Папазо,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.4:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, и Иван
Тодоров Енев, площ преди промяната: 6999 кв. м,
площ след промяната: 6820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.15:
нива, собственост на Борис Митев Танев, площ
преди промяната: 5599 кв. м, площ след промяната: 5136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.28:
нива, собственост на Христо Илиев Коев, площ
преди промяната: 4599 кв. м, площ след промяната: 4523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.29:
нива, собственост на Здравка Спирова Генова,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.123:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 5320 кв. м, площ след промяната: 3415 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.54.142:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 22 958 кв. м,
площ след промяната: 44 936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.153:
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 404 кв. м, площ след
промяната: 373 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.56.1:
нива, собственост на Христо Илиев Коев, площ
преди промяната: 16 899 кв. м, площ след промяната: 16 783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.56.9:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 6355 кв. м, площ след промяната: 5948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.63.35:
нива, собственост на „Агротим“ – ООД, площ
преди промяната: 8210 кв. м, площ след промяната: 7783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.1:
нива, собственост на Райна Николова Лазарова,
площ преди промяната: 8454 кв. м, площ след
промяната: 8339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.2:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4871 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.3:
нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 5420 кв. м,
площ след промяната: 5286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.4:
нива, собственост на Татяна Симеонова Панайотова и Симеон Трифонов Симеонов, площ преди
промяната: 8748 кв. м, площ след промяната:
8533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.18:
нива, собственост на Спиро Тодоров Сидеров,
площ преди промяната: 4708 кв. м, площ след
промяната: 4538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.64.20:
нива, собственост на Марийка Илиева Такиева,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.68.1:
нива, собственост на Йордан Иванов Събев,
площ преди промяната: 13 599 кв. м, площ след
промяната: 13 396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.1:
нива, собственост на Тодор Трифонов Събев,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.2:
нива, собственост на Петър Димитров Смилов,
площ преди промяната: 3800 кв. м, площ след
промяната: 3793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.3:
нива, собственост на Петър Маринов Ганчев,
площ преди промяната: 4559 кв. м, площ след
промяната: 4541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.27:
нива, собственост на Христо Илиев Коев, площ
преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7958 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.69.28:
нива, собственост на Даринка Иванова Бонева,
площ преди промяната: 6800 кв. м, площ след
промяната: 6725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.29:
нива, собственост на Христо Стоев Чалъков,
площ преди промяната: 10 750 кв. м, площ след
промяната: 10 534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.87:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2970 кв. м, площ след промяната: 2962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.27:
нива, собственост на Иван Димитров Пирльомов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.70.28:
нива, собственост на Иван Николов Янакиев,
площ преди промяната: 4359 кв. м, площ след
промяната: 4240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.3:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 8809 кв. м, площ след
промяната: 7984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.4:
нива, собственост на Аврам Георгиев Стоев,
площ преди промяната: 5310 кв. м, площ след
промяната: 4775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.5:
нива, собственост на Светлана Стоянова Начева,
площ преди промяната: 9312 кв. м, площ след
промяната: 8941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.6:
нива, собственост на Емил Божидаров Карабашки, площ преди промяната: 5679 кв. м, площ след
промяната: 5644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1138 кв. м, площ след промяната: 1119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.106.119:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 4989 кв. м,
площ след промяната: 6836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.107.10:
нива, собственост на Георги Димитров Вълев,
площ преди промяната: 8999 кв. м, площ след
промяната: 8992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.107.11:
нива, собственост на Стефанка Кирилова Гавраилова, площ преди промяната: 11 400 кв. м, площ
след промяната: 10 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.107.12:
нива, собственост на Тодорка Иванова Такиева,
площ преди промяната: 11 964 кв. м, площ след
промяната: 11 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.107.18:
нива, собственост на Асибе Юсеинова Кавлакова,
площ преди промяната: 4025 кв. м, площ след
промяната: 3850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.107.19:
нива, собственост на Велизар Асенов Дуков,
площ преди промяната: 5648 кв. м, площ след
промяната: 4755 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.107.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2280 кв. м, площ след промяната: 2064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.108.20:
нива, собственост на Руска Спирова Васева,
площ преди промяната: 9098 кв. м, площ след
промяната: 9007 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.108.21:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, и Ангел
Христов Попстефанов, площ преди промяната:
15 003 кв. м, площ след промяната: 14 505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.1:
нива, собственост на Ангел Ангелов Бочуков,
площ преди промяната: 4793 кв. м, площ след
промяната: 4451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.2:
нива, собственост на Тодор Христов Христов,
площ преди промяната: 8295 кв. м, площ след
промяната: 7982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.3:
нива, собственост на Георги Георгиев Тонев,
площ преди промяната: 5998 кв. м, площ след
промяната: 5770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.4:
нива, собственост на Мария Йорданова Панчева,
площ преди промяната: 5997 кв. м, площ след
промяната: 5775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.5:
нива, собственост на Димитър Кирилов Григоров,
площ преди промяната: 17 991 кв. м, площ след
промяната: 17 387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.7:
нива, собственост на Иван Софронов Анчев,
площ преди промяната: 8396 кв. м, площ след
промяната: 8184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.35:
нива, собственост на Евгения Петрова Шишкова,
площ преди промяната: 20 593 кв. м, площ след
промяната: 20 072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.36:
нива, собственост на Емилия Петрова Ганчева,
площ преди промяната: 18 998 кв. м, площ след
промяната: 18 450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.109.90:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 3298 кв. м, площ след
промяната: 3289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.2:
нива, собственост на Елена Христова Пулчева,
Даниела Илиева Пулчева и Юри Илиев Пулчев,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.3:
нива, собственост на Пантелеймон Христов Кушев, площ преди промяната: 5999 кв. м, площ
след промяната: 5883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.4:
нива, собственост на „БИО ВИС“ – ООД, площ
преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.5:
нива, собственост на Тодор Маринов Зеленков,
площ преди промяната: 6999 кв. м, площ след
промяната: 6856 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.117.6:
нива, собственост на Иван Йорданов Господинов,
площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след
промяната: 5497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.7:
нива, собственост на Тодор Маринов Зеленков,
площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след
промяната: 5412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.8:
нива, собственост на Веселина Георгиева Господинова, площ преди промяната: 7499 кв. м, площ
след промяната: 7404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.9:
нива, собственост на Никола Недев Халиманов,
площ преди промяната: 5100 кв. м, площ след
промяната: 5037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.10:
нива, собственост на Тодор Маринов Зеленков,
площ преди промяната: 5899 кв. м, площ след
промяната: 5833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.11:
нива, собственост на Тодор Маринов Зеленков,
площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след
промяната: 5539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.12:
нива, собственост на Мария Минчева Христова,
площ преди промяната: 5501 кв. м, площ след
промяната: 5439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.13:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 5901 кв. м, площ след
промяната: 5835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.14:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.15:
нива, собственост на Христо Илиев Коев, площ
преди промяната: 5200 кв. м, площ след промяната: 5131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.16:
нива, собственост на Димитър Недев Камбушев,
площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след
промяната: 5127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.17:
нива, собственост на Тодор Маринов Зеленков,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.18:
нива, собственост на Радка Донева Просарева,
Милчо Георгиев Михайлов и Христо Георгиев
Михайлов, площ преди промяната: 4600 кв. м,
площ след промяната: 4516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.19:
нива, собственост на Красимир Любенов Хаджидосев и Иван Димов Куцаров, площ преди
промяната: 3500 кв. м, площ след промяната:
3429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.20:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.21:
нива, собственост на Стефка Георгиева Кънева,
площ преди промяната: 1904 кв. м, площ след
промяната: 1843 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 59094.117.23:
нива, собственост на Кина Григорова Вачева,
площ преди промяната: 3081 кв. м, площ след
промяната: 2425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.24:
нива, собственост на „БС – АГРО“ – ООД, площ
преди промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 2159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.64:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 45 721 кв. м,
площ след промяната: 48 237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.117.122:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 952 кв. м, площ след промяната: 932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.75.160:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 50 538 кв. м,
площ след промяната: 50 645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.167:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 878 кв. м,
площ след промяната: 10 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.125.169:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2555 кв. м, площ
след промяната: 2506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 59094.122.352:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на ДАГ – Държавно горско стопанство, площ
преди промяната: 62 955 кв. м, площ след промяната: 62 541 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 59094.70.159:
площ: 6951 кв. м, за местен път, собственост на
Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 59094.72.159:
площ: 4358 кв. м, за местен път, собственост на
Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 59094.15.64:
площ: 11 102 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 59094.17.142:
площ: 5974 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 59094.18.142:
площ: 13 463 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 59094.36.120:
площ: 14 128 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 59094.44.120:
площ: 36 776 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 59094.51.120:
площ: 20 024 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 59094.53.229:
площ: 3849 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 59094.54.120:
площ: 350 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 59094.69.120:
площ: 12 302 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на ДП „НК
„Железопътна инфраструктура“;
сграда с идентификатор 59094.51.120.1: площ:
44 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
ДП „НК „Железопътна инфраструктура“.
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.

6458

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-100
от 13 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-44098-20.03.2020 г.,
вх. № 09-44102-20.03.2020 г. и вх. № 09-4435220.03.2020 г. от СГКК – Ямбол, 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. Каравелово, EK ATTE 36200, община
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-307
от 5.09.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се в:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 36200.35.831:
площ: 44 260 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 36200.33.273:
площ: 24 806 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 36200.47.271:
площ: 55 099 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 36200.47.272:
площ: 45 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.196:
площ: 25 986 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.197:
площ: 4650 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 36200.35.8:
нива, собственост на Петър Пенков Петров,
площ преди промяната: 27 575 кв. м, площ след
промяната: 27 257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.35.65:
нива, собственост на Петранка Иванова Милкова,
площ преди промяната: 39 997 кв. м, площ след
промяната: 39 791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.35.158:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 44 421 кв. м, площ след
промяната: 684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.34.36:
за къмпинг, мотел, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 8875 кв. м, площ
след промяната: 8051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.34.37:
пасище, собственост на „Омакс – Ойл“ – ООД,
площ преди промяната: 19 170 кв. м, площ след
промяната: 18 923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.34.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5814 кв. м, площ след промяната:
5600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.38.92:
отводнителен канал, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 47 252 кв. м,
площ след промяната: 47 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.47.191:
пасище, собственост на „Омакс – Ойл“ – ООД,
площ преди промяната: 11 192 кв. м, площ след
промяната: 9439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.47.270: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 54 009 кв. м, площ
след промяната: 618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.36:
нива, собственост на Милко Господинов Кънев,
площ преди промяната: 28 998 кв. м, площ след
промяната: 28 200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.47:
нива, собственост на Тинчо Павлов Павлов и
Ради Проданов Митев, площ преди промяната:
10 946 кв. м, площ след промяната: 10 351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.95:
нива, собственост на Александър Петров Геранлиев, площ преди промяната: 6899 кв. м, площ
след промяната: 5972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.96:
нива, собственост на Димитрина Милкова Турлозова, площ преди промяната: 6899 кв. м, площ
след промяната: 5729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.112:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9433 кв. м, площ след промяната:
3031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.113:
пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 11 138 кв. м, площ след
промяната: 9610 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36200.46.114:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 43 749 кв. м, площ след промяната:
27 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.131:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 98 338 кв. м, площ след промяната:
95 591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36200.46.187:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3179 кв. м, площ след промяната:
3100 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 36200.33.270:
площ: 23 494 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
II. С. Козарево, EK AT TE 37681, общ ина
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-331
от 13.09.2017 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 37681.30.317:
площ: 159 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 37681.30.318:
площ: 48 486 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез
Агенция „Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 37681.18.308:
площ: 1055 кв. м, нива, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 37681.18.309:
площ: 143 кв. м, нива, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 37681.18.310:
площ: 1126 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 37681.28.55:
площ: 4984 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 37681.22.25:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 58 496 кв. м, площ след промяната:
58 235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37681.22.34:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 50 754 кв. м, площ след промяната:
47 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37681.24.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7865 кв. м, площ след промяната:
5377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37681.30.316:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
44 378 кв. м, площ след промяната: 1894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37681.18.299:
нива, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 4664 кв. м, площ след промяната: 2340 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37681.28.52:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1924 кв. м, площ след промяната:
1790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37681.28.54:
друг вид трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6171 кв. м, площ
след промяната: 2541 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 37681.28.53:
площ: 1219 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
III. С. Тенево, EKATTE 72240, община „Тунд жа“, одобрени със заповед № РД-18-350 от
15.09.2017 г. на изпълнителни я дирек тор 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 72240.33.573:
площ: 28 481 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.574:
площ: 734 кв. м, пасище, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.575:
площ: 4252 кв. м, пасище, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.576:
площ: 3006 кв. м, пасище, собственост на Община
„Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.34.452:
площ: 23 420 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.551:
площ: 2774 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.616:
площ: 6274 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.617:
площ: 452 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.765:
площ: 6307 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.766:
площ: 1449 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.767:
площ: 1910 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.29.954:
площ: 27 135 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.17.319:
площ: 4850 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.509:
площ: 41 513 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.510:
площ: 8466 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.511:
площ: 2232 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 72240.43.512:
площ: 3983 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.513:
площ: 1716 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.514:
площ: 3364 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.515:
площ: 866 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.516:
площ: 1708 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.517:
площ: 291 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.518:
площ: 4523 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.519:
площ: 2049 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.520:
площ: 6405 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.521:
площ: 86 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.44.538:
площ: 402 кв. м, друг вид трайно насаждение,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.524:
площ: 3737 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.526:
площ: 27 144 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.529:
площ: 2082 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.276.611:
площ: 22 039 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 72240.33.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 173 кв. м, площ след промяната:
136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.42:
пасище, собственост на Стоян Иванов Стоянов,
площ преди промяната: 22 182 кв. м, площ след
промяната: 22 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.43:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 334 371 кв. м, площ след промяната: 317 864 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72240.33.244:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 10 809 кв. м, площ след промяната:
1049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.254:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3148 кв. м, площ след промяната: 2051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.33.570:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 22 371 кв. м, площ след промяната: 20 743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.34.244:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 11 839 кв. м, площ след промяната:
1721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.34.257:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 357 093 кв. м, площ след промяната: 351 339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.34.451:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8383 кв. м, площ след промяната:
8223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.56:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 419 035 кв. м, площ след промяната:
416 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.82:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3615 кв. м, площ след промяната:
1202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.222:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3227 кв. м, площ след промяната:
1226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2310 кв. м, площ след промяната:
1857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.35.236:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1813 кв. м, площ след промяната:
1222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.38.245:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 330 488 кв. м, площ след промяната:
321 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.38.253:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 30 947 кв. м, площ след промяната:
30 416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.39.288:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 111 607 кв. м, площ след промяната: 108 751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.39.299:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 113 553 кв. м, площ след промяната: 110 910 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72240.39.454:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1941 кв. м, площ след промяната:
1881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.244:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6751 кв. м, площ след промяната:
3452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.295:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4587 кв. м, площ след промяната:
2632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.453:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 14 088 кв. м, площ след промяната: 13 782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.258.50:
за ж ивот новъден комп лекс, собст веност на
ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 82 775 кв. м,
площ след промяната: 81 002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.258.289:
за производството на строителни материали,
конструкции и изделия, собственост на „Техностройинженеринг“ – ООД, площ преди промяната: 58 857 кв. м, площ след промяната:
58 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.258.290:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6948 кв. м, площ след промяната: 6821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.258.291:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 39 396 кв. м, площ след промяната: 37 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.258.563:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 3083 кв. м, площ след
промяната: 3047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.49.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
461 001 кв. м, площ след промяната: 454 550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.49.8: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 259 904 кв. м,
площ след промяната: 256 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.17.56:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на държавата
чрез Министерството на отбраната, площ преди
промяната: 172 455 кв. м, площ след промяната:
171 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.17.59:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4400 кв. м, площ след промяната:
193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.18.54:
нива, собственост на Диньо Милев Мъндев,
площ преди промяната: 5998 кв. м, площ след
промяната: 5971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.18.55:
нива, собственост на Галя Господинова Иванова,
площ преди промяната: 10 698 кв. м, площ след
промяната: 10 613 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72240.18.56:
нива, собственост на Марко Колев Петров и Виктория Маркова Петрова, площ преди промяната:
11 000 кв. м, площ след промяната: 10 988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.188:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 23 210 кв. м, площ след
промяната: 23 172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.247:
нива, собственост на Иван Георгиев Иванов,
площ преди промяната: 12 381 кв. м, площ след
промяната: 12 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.248:
нива, собственост на Стоянка Митева Христова,
площ преди промяната: 12 380 кв. м, площ след
промяната: 12 118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.249:
нива, собственост на Васил Костов Динев, площ
преди промяната: 6190 кв. м, площ след промяната: 6054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.250:
нива, собственост на Янка Костова Хандърова,
площ преди промяната: 6190 кв. м, площ след
промяната: 6068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.334:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструктура“, площ преди
промяната: 58 185 кв. м, площ след промяната:
10 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.336:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 19 943 кв. м, площ след промяната:
4756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.43.508:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 28 860 кв. м, площ след
промяната: 3247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.44.335:
друг вид трайно насаждение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 20 349 кв. м, площ след
промяната: 16 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.44.336:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5621 кв. м, площ след промяната:
5511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.53:
нива, собственост на Величка Димитрова Гочева,
площ преди промяната: 4300 кв. м, площ след
промяната: 4296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.54:
нива, собственост на Димитър Димитров Комитов, площ преди промяната: 5350 кв. м, площ
след промяната: 4908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.55:
нива, собственост на Мария Танева Станчева,
площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след
промяната: 5090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.56:
нива, собственост на Таньо Господинов Танев,
площ преди промяната: 6785 кв. м, площ след
промяната: 5764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.57:
нива, собственост на Станка Христова Жекова,
площ преди промяната: 6336 кв. м, площ след
промяната: 5493 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72240.48.58:
нива, собственост на Пеньо Георгиев Димов,
площ преди промяната: 8944 кв. м, площ след
промяната: 8178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.59:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 7500 кв. м, площ след промяната:
7341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.402:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 13 217 кв. м, площ след промяната:
5783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.474:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 12 211 кв. м, площ
след промяната: 2664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.276.315:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 20 126 кв. м, площ след
промяната: 20 027 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.276.316:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 592 кв. м, площ след промяната:
13 567 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.276.334:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструкту ра“, площ преди
промяната: 41 952 кв. м, площ след промяната:
26 695 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 72240.52.584:
площ: 318 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.52.764:
площ: 1085 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.29.900:
площ: 17 307 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“.
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-14-101
от 14 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление № 09-85315/30.09.2019 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. Нейково, EKATTE

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

51398, община Котел, одобрени със Заповед
№ РД-18-1593 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 51398.121.1507:
площ: 157 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 51398.121.1508:
площ: 6 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.31:
площ: 937 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.32:
площ: 212 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.33:
площ: 121 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.34:
площ: 177 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.35:
площ: 186 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.36:
площ: 607 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.37:
площ: 3425 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.38:
площ: 301 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.39:
площ: 340 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.40:
площ: 123 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.41:
площ: 620 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.42:
площ: 268 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.43:
площ: 645 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.44:
площ: 299 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 51398.429.45:
площ: 203 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.46:
площ: 129 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 51398.438.755:
площ: 1033 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 51398.438.756:
площ: 1178 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 51398.439.1467:
площ: 2596 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.439.1468:
площ: 1397 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.441.1649:
площ: 3606 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.441.1650:
площ: 344 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.444.380:
площ: 142 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.444.381:
площ: 142 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.699.2:
площ: 1828 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДДС;
поземлен имот с идентификатор 51398.699.3:
площ: 12 906 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДДС;
поземлен имот с идентификатор 51398.699.4:
площ: 2773 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДДС.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 51398.63.10:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 337 кв. м, площ след промяната:
6452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.65.10:
нива, собственост на Димитър Василев Вълчев,
площ преди промяната: 1930 кв. м, площ след
промяната: 1892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.92.1:
нива, собственост на Иван Стоянов Пашаланов,
площ преди промяната: 1113 кв. м, площ след
промяната: 997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.92.2:
нива, собственост на Станка Петкова Петрова,
площ преди промяната: 899 кв. м, площ след
промяната: 846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.92.3:
нива, собственост на Стефан Тодоров Кафков,
площ преди промяната: 3561 кв. м, площ след
промяната: 3538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.103.1:
нива, собственост на Стоян Недков Топалов,
площ преди промяната: 2351 кв. м, площ след
промяната: 1781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.103.2:
нива, собственост на Петко Андонов Атанасов,
площ преди промяната: 2144 кв. м, площ след
промяната: 2116 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51398.106.706:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 798 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.107.607:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 333 кв. м, площ след промяната: 298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.117.14:
нива, собственост на Димитър Недков Тодоров,
площ преди промяната: 175 кв. м, площ след
промяната: 160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.119.7:
нива, собственост на Стефан Тонев Стефанов,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.119.8:
нива, собственост на Радка Андонова Атанасова, площ преди промяната: 916 кв. м, площ след
промяната: 845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.121.2:
нива, собственост на Петър Златев Шерифов,
площ преди промяната: 398 кв. м, площ след
промяната: 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.121.1506:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 11 кв. м, площ след промяната: 10 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.234.12:
нива, собственост на Иван Тодоров Ст-Недковски,
площ преди промяната: 2238 кв. м, площ след
промяната: 2184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.247.2:
нива, собственост на Тодор Димитров Мушиев,
площ преди промяната: 867 кв. м, площ след
промяната: 681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.419.46:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
8899 кв. м, площ след промяната: 7887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.419.769:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 4226 кв. м, площ след промяната: 4206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.419.1057:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 567 кв. м, площ след промяната: 539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.7:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3208 кв. м, площ след промяната:
3038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.48:
ливада, собственост на Димитър Тодоров Турчинов, площ преди промяната: 8999 кв. м, площ
след промяната: 8729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.49:
ливада, собственост на Иван Стефанов Недковски,
площ преди промяната: 6498 кв. м, площ след
промяната: 6011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.50:
ливада, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.1054:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2310 кв. м,
площ след промяната: 2267 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51398.420.1058:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1849 кв. м, площ след промяната: 1814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.420.1463:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 983 кв. м, площ след промяната: 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.4:
изоставена орна земя, собственост на „СПЕЦ.
АК.-ГЕН.БОЛ.ЗА АКТ.Л.ЕВА“ – ЕООД, площ
преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.5:
изоставена орна земя, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.6:
изоставена орна земя, собственост на Недю Стоянов Недев, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.7:
изоставена орна земя, собственост на Руска
Иванова Драгоманска, площ преди промяната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.8:
изоставена орна земя, собственост на „Ставен“ – ООД, площ преди промяната: 2000 кв. м,
площ след промяната: 1743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.9:
изоставена орна земя, собственост на „Ставен“ – ООД, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.10:
изоставена орна земя, собственост на Стефчо Христов Робето, площ преди промяната: 1998 кв. м,
площ след промяната: 1783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.17:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 1661 кв. м, площ след
промяната: 692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.18:
изоставена орна земя, собственост на Мина Минева Черкезова, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.661:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.662:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 746 кв. м, площ след промяната: 718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.895:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 932 кв. м, площ след промяната: 876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.1078:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДДС,
площ преди промяната: 45 437 кв. м, площ след
промяната: 43 286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.429.1450:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 52 кв. м, площ след промяната: 3 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51398.429.1465:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 32 511 кв. м, площ след
промяната: 69 218 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.433.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1795 кв. м, площ след промяната: 1784 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.433.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2445 кв. м, площ след промяната:
2204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.433.1449:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 119 кв. м, площ след промяната: 61 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.434.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8985 кв. м, площ след промяната:
3996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.434.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6591 кв. м, площ след промяната: 5679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.435.4:
изоставена орна земя, собственост на Петко
А ндонов Атанасов, площ преди пром яната:
11 940 кв. м, площ след промяната: 10 031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.435.6:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8327 кв. м, площ след промяната:
7684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.435.538:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 49 кв. м, площ след промяната: 38 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.435.647:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Котел, площ преди промяната: 61 кв. м, площ след промяната: 54 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.8: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната:
2477 кв. м, площ след промяната: 2416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.14:
изоставена орна земя, собственост на Иван Митков Чернаев, площ преди промяната: 1504 кв. м,
площ след промяната: 713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.15:
изоставена орна земя, собственост на Марийка
Димитрова Костова, площ преди промяната:
500 кв. м, площ след промяната: 54 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.41:
изоставена орна земя, собственост на Стойко Василев Станев, площ преди промяната: 300 кв. м,
площ след промяната: 216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.42:
изоставена орна земя, собственост на Добри Димитров Топалов, площ преди промяната: 300 кв. м,
площ след промяната: 231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.43:
изоставена орна земя, собственост на Добри
Иванов Радев, площ преди промяната: 200 кв. м,
площ след промяната: 153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.44:
изоставена орна земя, собственост на „Фонд за
дивата флора и фауна“, площ преди промяната:
200 кв. м, площ след промяната: 153 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51398.436.45:
изоставена орна земя, собственост на Атанас Драганов Василев, площ преди промяната: 100 кв. м,
площ след промяната: 77 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.46:
изоставена орна земя, собственост на Велико
Стефанов Илийков, площ преди промяната:
100 кв. м, площ след промяната: 77 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.47:
изоставена орна земя, собственост на Веселина Борисова Иванова, площ преди промяната:
100 кв. м, площ след промяната: 76 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.48:
изоставена орна земя, собственост на Стоян
Стефанов Драгомански, площ преди промяната:
100 кв. м, площ след промяната: 76 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.49:
изоставена орна земя, собственост на Михо Христов Топалов, площ преди промяната: 300 кв. м,
площ след промяната: 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.50:
изоставена орна земя, собственост на „С.И.Г.“ –
ООД, площ преди промяната: 400 кв. м, площ
след промяната: 257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.51:
изоставена орна земя, собственост на Радка Василева Станева, площ преди промяната: 500 кв. м,
площ след промяната: 295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.436.487:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 1433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.437.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3237 кв. м, площ след промяната:
2269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.437.37:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 324 кв. м, площ след промяната: 308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.437.39:
изоставена орна земя, собственост на Петко Андонов Атанасов, площ преди промяната: 2058 кв. м,
площ след промяната: 2000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.437.514:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 550 кв. м, площ след промяната: 535 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.437.1464:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 834 кв. м, площ след промяната: 828 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.438.5: изоставена орна земя, собственост на „С.И.Г.“ – ООД,
площ преди промяната: 12 864 кв. м, площ след
промяната: 12 832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.439.1055:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 4894 кв. м,
площ след промяната: 4836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.441.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 22 007 кв. м, площ след промяната:
20 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.441.3:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1607 кв. м, площ след промяната: 1600 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 51398.441.406:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 710 кв. м,
площ след промяната: 688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.2:
изоставена орна земя, собственост на „С.И.Г.“ –
ООД, площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ
след промяната: 10 036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.4:
изоставена орна земя, собственост на Петър Радев Маринов, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.5:
изоставена орна земя, собственост на Васил Петков Станев, площ преди промяната: 1999 кв. м,
площ след промяната: 1730 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.6:
изоставена орна земя, собственост на „Ставен“ – ООД, площ преди промяната: 2201 кв. м,
площ след промяната: 2069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.13:
изоставена орна земя, собственост на Стефан
Иванов Недковск и, площ преди пром яната:
4000 кв. м, площ след промяната: 3751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.785:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1254 кв. м, площ след промяната: 1213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.442.954:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДДС,
площ преди промяната: 7206 кв. м, площ след
промяната: 6540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.443.35:
изоставена орна земя, собственост на Йордан Христов Петров, площ преди промяната: 1688 кв. м,
площ след промяната: 1337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.443.38:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3165 кв. м, площ след промяната: 2277 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.443.313:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2148 кв. м, площ след промяната: 2123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.443.381:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 668 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.444.16:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1895 кв. м, площ след промяната: 1862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.444.18:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1931 кв. м, площ след промяната: 1025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.490.7:
за местен път, собственост на Община Котел,
площ преди промяната: 663 кв. м, площ след
промяната: 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51398.666.1:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДДС,
площ преди промяната: 37 827 кв. м, площ след
промяната: 37 690 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 51398.121.310:
площ: 276 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
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поземлен имот с идентификатор 51398.438.754:
площ: 2270 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Котел;
поземлен имот с идентификатор 51398.439.1:
площ: 4946 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.441.13:
площ: 7385 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.444.20:
площ: 1029 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 51398.699.1:
площ: 26 531 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДДС.
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.

6460

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-102
от 14 август 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-41939/16.03.2020 г.
и вх. № 09-43815/19.03.2020 г. от СГКК – Ямбол,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 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. Безмер, EKATTE 03229, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-598 от 31.10.2017 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 03229.25.158:
площ: 284 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 03229.26.65:
площ: 182 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03229.23.169:
площ: 21 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.23.170:
площ: 381 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.183:
площ: 570 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.184:
площ: 653 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.53:
площ: 211 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.54:
площ: 3777 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
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поземлен имот с идентификатор 03229.46.55:
площ: 384 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.56:
площ: 1225 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.57:
площ: 81 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.58:
площ: 12825 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.59:
площ: 1241 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.60:
площ: 418 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.61:
площ: 1813 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.62:
площ: 1785 кв. м, нива, собственост на „Градус – 7“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.63:
площ: 57 кв. м, нива, собственост на Кина Петрова Димитрова;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.64:
площ: 17 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.65:
площ: 125 кв. м, нива, собственост на Цона Иванова Гаджонова;
поземлен имот с идентификатор 03229.52.137:
площ: 925 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.48.492:
площ: 939 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.48.493:
площ: 24 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 03229.25.1:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 9842 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 9801 кв. м,
собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 03229.25.124:
нива, собственост на Пенко Делчев Стоев, площ
преди промяната: 4436 кв. м, площ след промяната: 4369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.25.125:
нива, собственост на Георги Георгиев Манолов,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.25.126:
нива, собственост на Стоянка Стоянова Панайотова, площ преди промяната: 7000 кв. м, площ
след промяната: 6933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.25.127:
нива, собственост на Диян Господинов Бичев,
площ преди промяната: 5498 кв. м, площ след
промяната: 5406 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03229.25.157:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1950 кв. м, площ след промяната:
1948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.26.57:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната:
5279 кв. м, площ след промяната: 5529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.26.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 14 659 кв. м, площ след промяната:
14 228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.23.157:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 2627 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 2417 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.27.10:
изоставена орна земя, собственост на Иванка
Димитрова Дойчева, площ преди промяната:
3999 кв. м, площ след промяната: 3807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.18:
нива, собственост на „Градус – 7“ – ООД, площ
преди промяната: 12 495 кв. м, площ след промяната: 8761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.19:
нива, собственост на Кина Петрова Димитрова,
площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след
промяната: 805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.126:
нива, собственост на Цона Иванова Гаджонова,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.137:
нива, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“, площ преди промяната: 7999 кв. м,
площ след промяната: 7476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.138:
нива, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“, площ преди промяната: 5999 кв. м,
площ след промяната: 5715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.139:
нива, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“, площ преди промяната: 7999 кв. м,
площ след промяната: 7759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.140:
нива, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“, площ преди промяната: 7999 кв. м,
площ след промяната: 7901 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.141:
нива, собственост на ЕТ „Градус – Иван Ангелов – 55“, площ преди промяната: 8000 кв. м,
площ след промяната: 7998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.166:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 23 764 кв. м, площ след промяната:
20 516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.167:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9258 кв. м, площ след промяната:
9194 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03229.44.172:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 193 434 кв. м, площ след
промяната: 191 907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.44.177:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 49 028 кв. м, площ след
промяната: 48 296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.33:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 261 427 кв. м, площ след
промяната: 260 575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.41: за
животновъдна ферма, собственост на „Градус – 1“ –
ООД, площ преди промяната: 27 673 кв. м, площ
след промяната: 27 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.46.46:
данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 40 258 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 28 186 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 03229.52.135:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 21 065 кв. м, площ след промяната: 20 079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.48.38:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 26 136 кв. м, площ след
промяната: 25 410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03229.48.486:
данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 10 466 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 10 230 кв. м,
собственост на Община „Тунджа“.
II. С. Търнава, EKATTE 73657, община „Тунд жа“, одобрена със Заповед № РД-18-450 от
2.10.2017 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 73657.14.217:
площ: 1247 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.207:
площ: 124 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.208:
площ: 1459 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.209:
площ: 1616 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.210:
площ: 257 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.211:
площ: 897 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73657.20.156:
площ: 241 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
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поземлен имот с идентификатор 73657.40.108:
площ: 431 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.109:
площ: 858 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.110:
площ: 1035 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.111:
площ: 464 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.112:
площ: 52 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.113:
площ: 21 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.114:
площ: 815 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.115:
площ: 15 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.116:
площ: 2604 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.117:
площ: 215 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.118:
площ: 272 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.119:
площ: 55 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.120:
площ: 773 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.121:
площ: 397 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.122:
площ: 34 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Деньо Митев Колев;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.123:
площ: 83 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.124:
площ: 25 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДП „Радиостанции
и телевизии“;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.125:
площ: 1089 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Тунджа“;
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поземлен имот с идентификатор 73657.24.208:
площ: 741 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.212:
площ: 5339 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.213:
площ: 486 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.214:
площ: 452 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.215:
площ: 249 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.216:
площ: 387 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 73657.14.24:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 10 699 кв. м, площ след промяната: 10 453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.14.25:
нива, собственост на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 9899 кв. м, площ след
промяната: 9222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.14.26:
нива, собственост на Снежана Иванова Ангелова,
площ преди промяната: 8848 кв. м, площ след
промяната: 8760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.14.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6727 кв. м, площ след промяната:
4759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.15.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1827 кв. м, площ след промяната:
1776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.15.127:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 38 655 кв. м, площ след промяната: 36 077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.16.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 114 063 кв. м, площ след промяната:
112 927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.16.89:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4315 кв. м, площ след промяната:
4288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.16.91:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 39 341 кв. м, площ след промяната: 39 040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.4:
нива, собственост на Вилислава Станчева Славова, площ преди промяната: 29 996 кв. м, площ
след промяната: 29 530 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73657.18.6:
нива, собственост на Диньо Пенев Добрев и Валентин Неделчев Мутафов, площ преди промяната:
8370 кв. м, площ след промяната: 8331 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.9:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 8699 кв. м, площ след промяната: 8496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.10:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 8999 кв. м, площ след промяната: 8702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.11:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 12 298 кв. м, площ след промяната: 11 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.12:
нива, собственост на Снежана Иванова Ангелова,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.13:
нива, собственост на Атанаска Тодорова Радева,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.83:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
10 369 кв. м, площ след промяната: 18 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.92:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5244 кв. м, площ след промяната:
5129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.114:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 69 329 кв. м, площ след промяната:
67 761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.206:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5308 кв. м, площ след промяната:
2318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.37.126:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 107 737 кв. м, площ след промяната:
107 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.18.81:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 1007 кв. м, площ след
промяната: 998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.19.1:
нива, собственост на Диньо Пенев Добрев и Валентин Неделчев Мутафов, площ преди промяната:
7791 кв. м, площ след промяната: 7753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.19.16:
нива, собственост на „Ташкови“ – ООД, площ
преди промяната: 21 998 кв. м, площ след промяната: 21 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.19.76:
стадион, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 13 548 кв. м, площ след промяната: 12 466 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.19.152:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
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промяната: 8454 кв. м, площ след промяната:
8395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.19.158:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5161 кв. м, площ след промяната:
2124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.20.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на ДП „Радиостанции и телевизии“,
площ преди промяната: 8418 кв. м, площ след
промяната: 17 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.20.75:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 390 кв. м, площ след промяната:
8102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.34:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Михо Петров Михов, площ преди промяната:
9999 кв. м, площ след промяната: 9875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Деньо Митев Колев, площ преди промяната:
15 998 кв. м, площ след промяната: 15 748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.60:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
19 472 кв. м, площ след промяната: 19 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.69:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на ДП „Радиостанции и телевизии“,
площ преди промяната: 11 957 кв. м, площ след
промяната: 16 085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.70:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“ – Кметство с. Търнава,
площ преди промяната: 24 410 кв. м, площ след
промяната: 22 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.71:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“ – Кметство с. Търнава,
площ преди промяната: 10 318 кв. м, площ след
промяната: 8724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.80:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“ – Кметство – с. Търнава,
площ преди промяната: 40 502 кв. м, площ след
промяната: 34 905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.83:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община „Тунджа“ – Кметство с. Търнава,
площ преди промяната: 238 749 кв. м, площ след
промяната: 235 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.85:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на „Теленор Българи я“ – ЕА Д, площ преди
промяната: 932 кв. м, площ след промяната:
921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.40.97:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на „Екоенерджи технолоджи“ – ООД, площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната:
166 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73657.24.159:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 11 071 кв. м, площ след промяната:
9048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.25.146:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 90 907 кв. м, площ след промяната: 90 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.25.160:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 13 219 кв. м, площ след промяната:
13 135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.1:
нива, собственост на Мария Златева Петрова,
площ преди промяната: 9099 кв. м, площ след
промяната: 8680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.130:
отводнителен канал, собственост на Община
„Тунджа“, площ преди промяната: 2062 кв. м,
площ след промяната: 2046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.140:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
25 323 кв. м, площ след промяната: 27 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.141:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 41 068 кв. м, площ след промяната: 41 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.26.163:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 17 146 кв. м, площ след промяната:
10 931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.30.165:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1086 кв. м, площ след промяната:
982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.35.2:
нива, собственост на Жана Петкова Костадинова, Катя Петкова Петрова и Щилияна Петкова
Костадинова, площ преди промяната: 8139 кв. м,
площ след промяната: 7716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73657.35.3:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди
промяната: 10 759 кв. м, площ след промяната:
10 739 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73657.20.99:
площ: 3438 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
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.

6461

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 11-14
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Бургас, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхвата на кв. 6, 12 и 13 по плана на
в.з. Минерални бани, Бургас, с който ПИ с идентификатори 07079.701.60, 07079.701.61, 07079.701.62,
07079.701.63, 07079.701.64, 07079.701.65, 07079.701.66,
07079.701.67, намиращи се в кв. 6, ПИ с идентификатори 07079.701.305, 07079.701.306, 07079.701.307,
0 7 0 7 9.7 01. 3 0 8 , 0 7 0 7 9.7 01. 3 0 9, 0 7 0 7 9.7 01. 310 ,
0 7 0 7 9.7 01. 311 , 0 7 0 7 9.7 01.435, 0 7 0 7 9.7 01.43 6 ,
0 7 0 7 9.7 01. 437, 0 7 0 7 9.7 01. 43 8 , 0 7 0 7 9.7 01. 439,
07079.701.440, 07079.701.441, 07079.701.442, намиращи се в кв. 12, и ПИ с идентификатори 07079.701.299, 07079.701.30 0, 07079.701.301,
07079.701.302, 07079.701.303 в кв. 13 по плана на
в.з. Минерални бани, Бургас, да бъдат включени
в устройствена зона „1/Ок“ – устройствена зона
за рекреационни дейности с преобладаващи
курортни функции, с утвърдени градоустройствени показатели: Височина до 15 м (5 ет.),
Плътност – до 30 %, Кинт. – до 1,5, Озеленяване – мин. 60 %.
2. Одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори
07079.9.1035 и 07079.9.1036 по КК на гр. Бургас,
местност Салкъмчетата, землище Меден рудник, с
който имотите се включват към съседната устройствена зона „7/Жг“, без промяна на утвърдените
правила за прилагане на ОУП на гр. Бургас.

6572

Председател:
С. Турманова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 212
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 85 от 27.02.2020 г. за откриване на процедура
за приватизация Общинският съвет – Казанлък,
реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
27499.501.1423 с площ 533 кв. м по КККР на с.
Енина, община Казанлък, област Стара Загора,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 30.12.2009 г.
на ИД на АГКК, ТПТ: урбанизирана, НТП: За друг
вид производствен, складов обект, при съседи:
27499.501.3203, 27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно
с построената в имота сграда с идентификатор
27499.501.1423.1 със ЗП 40 кв. м, на един етаж,
масивна конструкция, предназначение: Селскостопанска сграда, по действащ ПУП – ПР на с.
Енина, одобрен с Решение № 431 от 31.12.2002 г.
на ОбС – Казанлък, за имота е отреден УПИ
VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м. Търгът да
се проведе при следните условия:

С Т Р.
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1. Начална тръжна цена 9550 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци
и такси се заплащат от спечелилия участник
в левове до деня на подписване на договора за
продажба по сметка, посочена в проектодоговора
към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 11 ч. в ритуалната зала на Община
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
6633
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ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 833
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 322, ал. 1 от ЗПУО във връзка
с Решение № 203, протокол № 11 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
29.07.2020 г., нареждам:
1. Закривам Детска градина „Валентина Терешкова“, с. Костино, община Кърджали, с официален адрес: с. Костино, улица Втора № 2, община
Кърджали, поради намаляване броя на децата
под изискуемия минимум, считано от 1.09.2020 г.
2. Децата, посещаващи ДГ „Валентина Терешкова“ в с. Костино, община Кърджали, да бъдат
пренасочени към ДГ „Знаме на мира“, с. Чилик,
община Кърджали, с целодневна организация на
работа, като се подсигури транспорт за тяхното
извозване.
3. Задължителната документация на ДГ „Валентина Терешкова“, с. Костино, община Кърджали, да се предаде за съхранение в ДГ „Знаме
на мира“, с. Чилик, община Кърджали, като се
спазват нормативните изисквания относно условията и реда за съхранение съгласно Закона за
Националния архивен фонд.
4. След извършване на инвентаризация на
наличната материално-техническа база и изготвяне на необходимите приемно-предавателни
протоколи движимото имущество и материално-дидактичните средства на ДГ „Валентина
Терешкова“, община Кърджали, да се разпредели на общинските детски градини съобразно
техните нужди и потребности, като приоритет
има приемащата ДГ „Знаме на мира“, с. Чилик,
община Кърджали.
5. Трудовоправните отношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда.
Препис от настоящата заповед да се връчи по
принадлежност за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ширин Сюлейман – директор дирекция
„Хуманитарни дейности“ в Община Кърджали.

6562

Кмет:
Х. Азис

ЗАПОВЕД № 834
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 321, ал. 1 от ЗПУО във връзка
с Решение № 184, протокол № 11 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
29.07.2020 г., нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане като филиална
детска градина:
– ДГ „Слънчев рай“ с две целодневни групи,
с адрес – с. Перперек, № 46, община Кърджали,
към ДГ „Мечо Пух“ с адрес – с. Чифлик, № 35,
община Кърджали;
– изнесена група с целодневна организация
на работа в с. Миладиново към ДГ „Слънчев

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

рай“ – с. Перперек, община Кърджали, към ДГ
„Кокиче“ – с. Мост, ул. Четиринадесета № 15,
община Кърджали.
2. Обучението на децата от ДГ „Слънчев
рай“ – с. Перперек, да се провежда на адрес: с.
Перперек, № 46, община Кърджали.
3. Обучението на децата от изнесена група с
целодневна организация на работа в с. Миладиново да се провежда на адрес: с. Миладиново,
община Кърджали.
4. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд в с. Перперек, община Кърджали, да се приемат за управление
и стопанисване от ДГ „Мечо Пух“ – с. Чифлик,
община Кърджали.
5. Задължителната документация, наличният
инвентар и сградният фонд в с. Миладиново, община Кърджали, да се приемат за управление и
стопанисване от ДГ „Кокиче“ – с. Мост, община
Кърджали.
6. Числеността на персонала на ДГ „Мечо
Пух“ – с. Чифлик, и ДГ „Кокиче“, с. Мост, община
Кърджали, да се определи съгласно разпоредбите
на чл. 15, ал. 5 и 6 от раздел II „Организация на
учебното и неучебното време“ от Наредба № 5 от
2016 г. за предучилищното образование на МОН
(ДВ, бр. 46 от 2016 г.).
7. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 3 от КТ.
Препис от настоящата заповед да се връчи по
принадлежност за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Ширин Сюлейман – директор на дирекция
„Хуманитарни дейности“ в Община Кърджали.
Кмет:
Х. Азис
6563

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XI-10
от 13 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ и Решение
№ XIV-3 от 30.01.2017 г., Решение № XLII-7 от
28.02.2019 г., Решение № IV-1 от 30.12.2019 г., Решение № VIII-7 от 28.05.2020 г., протокол № 07
от 6.08.2020 г. на ОЕСУТ Общинският съвет –
гр. Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнението на общия
устройствен план на община Ямбол за периода
от одобряването му до юли 2020 г.
2. Одобрява проект за изменение на общия
устройствен план на община Ямбол за ПИ
87374.535.34, местност Плачи могила, за ПИ
87374.546.72, 87374.29.11, 87374.37.107, 87374.37.106,
87374.547.14, 87374.547.15 и 87374.547.16.
3. Одобреният по т. 2 проект за изменение
на ОУП на община Ямбол да бъде възложен за
отразяване и актуализация на ОУП на авторския
колектив, изработил плана, с ръководител арх.
Иван Димчев.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения не
подлежат на обжалване.
Председател:
А. Шиков
6622
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345. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 септември 2020 г.
6695
8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000404/31.08.2020 г. възлага на
„Секвоя Резиденс“ – ООД, ЕИК 204598956, София,
ул. Пирински проход № 61А, представлявано от
Пламен Танков, следния недвижим имот: монолитна сграда с начин на трайно ползване – туристическа база, намираща се в София, Н.П.
„Витоша“, м. Балабана, състояща се от двуетажно
и триетажно тяло със сутерен, с обща разгъната
застроена площ по 1091,41 кв. м, от които: сутерен, застроен на площ 324,36 кв. м, състоящ се
от стълба с преддверие, единадесет помещения,
коридор и два санитарни възела, първи етаж, застроен на площ 314,87 кв. м, състоящ се от стълба
с преддверие, четири спални помещения, коридор,
хол, три помещения за ресторант, кухня, офис и
санитарни възли; втори етаж, застроен на площ
314,87 кв. м, състоящ се от стълба с преддверие,
четиринадесет спални помещения, три коридора и два санитарни възела; трети подпокривен
етаж, застроен на площ 137,31 кв. м, състоящ се
от четири спални помещения, стая – офис, два
санитарни възела и коридор с преддверие и стълба,
който имот е отразен в кадастралната карта и
кадастралните регистри, сграда с идентификатор
68134.2095.841.1, със ЗП 259 кв. м, сграда с идентификатор 68134.2095.841.2, със ЗП 70 кв. м, сграда с
идентификатор 68134.2095.841.3, със ЗП 113 кв. м,
сграда с идентификатор 68134.2095.841.4, със ЗП
13 кв. м и сграда с идентификатор 68134.2095.841.5,
със ЗП 123 кв. м, заедно с отстъпеното право
на строеж върху имота, съставляващ публична
държавна собственост, а именно: поземлен имот
№ 300, с рег. номер Г07005, с площ по нотариален
акт 2619 кв. м, намиращ се в Столична община,
район „Витоша“, в землището на кв. Бояна, с
ЕКАТТЕ 99184, при съседи на имота по нотариален
акт: от четири страни – държавен горски фонд,
който поземлен имот е нанесен в кадастралната
карта и кадастралните регистри като поземлен
имот с идентификатор 68134.2095.841, с площ по
скица 2618 кв. м и съседи: имоти с идентификатори 68134.2095.381 и 68134.2095.222.
6629
80. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000364/11.08.2020 г. възлага на
Стоил Тихомиров Стоилов, адрес за кореспонденция: София, ул. Кишинев № 17, ет. 2, ап. 8,
следните недвижими имоти: паркомясто № 25
с идентификатор: 02676.18.1001.1.100, намиращ
се в Банско, м. Грамадето, ул. Полежан № 9, на
кота -4,275 м, в четириетажна жилищна сграда с
идентификатор: 02676.18.1001.1, която е със сутерен
и подземен паркинг, ресторант, СПА център и
подпокривен етаж, изградена в поземлен имот
с планоснимачен № 019001 и с идентификатор:
02676.18.1001, целият с площ общо 2414 кв. м,
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съгласно ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 0131 от 26.01.2005 г. на кмета на община Банско;
граници по документ за собственост: от две
страни – полски път на община Банско и скали
на община Банско; граници съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори 02676.11.1495,
02676.18.1089, поземлен имот с идентификатор
02676.18.40; паркомястото е с продаваема площ
40,81 кв. м, от които полезна площ 22,06 кв. м,
заедно с принадлежащите му 2,91 % ид.ч., съответстващи на 18,75 кв. м от общите части на
сградата, в която се намира, както и принадлежащите му 0,36 % от правото на собственост върху
гореописания поземлен имот, съответстващи на
8,93/2414 ид. ч.; граници на паркомястото съгласно
документ за собственост: двор, паркомясто № 26,
подземна улица, паркомясто № 24, а съгласно
справка по кадастрална карта на КРНИ: на същия
етаж – 02676.18.1001.1.99, 02676.18.1001.1.101; под
обекта – няма; над обекта – 02676.18.1001.1.113.
6630
4. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския
съвет обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.
(приложение), като в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора за
участие в конкурса (свободен текст); 2. автобиография (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен
„Магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и
оригинал за сверка); 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 8. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в „Общинска
банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят приложени в папка и се приемат
в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
Приложение
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З.О.

брой
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1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1

1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

1

1

Специална педагогика

1

1

Социална педагогика

1

1

История на педагогиката и българското образование

1

1

Пред у чилищна педагогика

1

1
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Начална училищна педагогика

1

1

Методика на обучението в началните класове
(Методика на обучението по родинознание и
природознание)

1

Методика на обучението в началните класове
(Методика на обучението по математика)

1

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически
технологии за овладяване на околната действителност)

1

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически
т ех нолог и и за ов ладяване на музикални
дейности)

1

1

1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка

1

Методика на обучението по музика

1

Методика на обучението по математика

1

Методика на обучението по техника и технологии

1

2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език

2

История на българската
литерат у ра (Възрожденска литература)

1

Фолклористика и етнология

1

Английски език

1

Общо и сравнително
езикознание (Английски език)

1

Общо и сравнително
езикознание (Френски
език)

1

2.2. История и археология

1

1
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Документалистика, архивистика, палеографика, историография и
източникознание (Историография)

1

История на България
(Нова и най-нова българска история)

1

Стара история и тракология

1

2.3. Философия

ВЕСТНИК

Шифър

2

Ис т ори я на фи лосо фията

1

1

Съвременни философски теории

1

1

Социология, антропология и науки за
културата

Р.О.

З.О.

брой
места

брой
места

Международно право
и международни отношения

1

Право на Европейския
съюз

1

Нотариално право

1

Теория на държавата и
правото. Политически
и правни учения

1

Римско право

1

1

Организация и управление извън сферата
на материалното производство (мениджмънт
на публичната сфера)

3

Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление)

2

1

3.8. Икономика

Социология

2

Теория и история на
културата

3

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

5

Организация и управление извън сферата
на материалното производство (социалнокултурната сфера)

1

1

2

1

3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология
3.3. Политически науки
Политология

2

3.9. Туризъм

3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните
дейности
3.5.

Форма на
обучение

3.7. Администрация и управление

Социална философия

3. Социални, стопански и правни науки
3.1.

Области на висше
образование,
професионални
направления и докторски програми

С Т Р. 1 5 5

Икономика и управление на туризма
2

2

Обществени комуникации и информационни науки
Вр ъ зк и с о бще с т ве ността

2

Приложение на новите
информационни технологии в PR

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя и на
вълновите процеси

1

4.4. Науки за земята
Екология и опазване на
околната среда

3.6. Право

2

4.6. Информатика и компютърни науки

Гражданско и семейно
право

2

Трудово право и обществено осигуряване

1

Административно право и административен
процес

1

Наказателно право

1

Наказателен процес

1

Информатика
1

1

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в
леката промишленост
5.2.

1

1

Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация

2
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5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи,
комплекси и мрежи

1

1

ВЕСТНИК
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(Административно право и административен
процес) – един; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Трудово право
и обществено осигуряване) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.:
062/618-308 и 062/618-368.
6628

7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия

1

Кинезитерапия

1

1

8. Изкуства
8.2. Изобразително изкуство
Дизайн и пластични
изкуства

1

8.3. Музикално и танцово изкуство
Теория и практика на
изп ъ лни телското изкуство

1

Хореография

2

8.4. Театрално и филмово изкуство
К инознание, к иноизкуство и телевизия

4

Общо:
85
23
5506
580. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за
главни асистенти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.2. История и археология (Нова и
най-нова обща история) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Обща икономическа теория) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
изобразително изкуство), за нуждите на Филиал – Враца – един; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика
на обучението по музика в детската градина и
началното училище), за нуждите на Педагогическия колеж – Плевен – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика – мобилни технологии, мрежи и комуникации) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Български език – съвременен
български език) – двама; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология
(Социална психология) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право

14 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 341 по протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС
е одобрен план за регулация и застрояване на
м. Надежда 4, район „Надежда“, кв. 43, УПИ
IV-719, 720 – „за ЖС“, ПИ с идентификатори
68134.1384.719 и 68134.1384.720 по КККР, представляващ неразделна част от плана за регулация и
застрояване, за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Надежда 4, одобрен с Решение № 342
по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния
общински съвет. Проектът е изложен в район
„Надежда“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в район
„Надежда“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6617
20. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация (ИПР) за УПИ XV-3269 – „за
ЖС“ от кв. 22а, м. Детски град, за създаване на
нов УПИ XV-5550 – „за ЖС и изгребни ями“;
план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
55419.6701.232 и 55419.6701.703 – за създаване на
нов УПИ XXI-703 – „за ЖС, изгребна яма и ПГ“
в кв. 3, и нов УПИ VI-232 – „за ЖС, трафопост,
изгребни ями и ПГ“ в кв. 23; изменение на плана
за улична регулация (ИПУР) от о.т. 303 – о.т.
304 до о.т. 305 за създаване на нова улица от
о.т. 304 през о.т. 304а (нова), о.т. 304б (нова),
о.т. 304в (нова), о.т. 304г (нова) до о.т. 304д (нова),
м. Детски град, район „Панчарево“; изместване
на сервитут на електропровод и план-схеми по
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Панчарево“.
6618
1. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 13 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 14.16 от 27.08.2020 г.,
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(ПУП – ПП) за пътна връзка за имот с идентификатор 32278.50.5 по КК на гр. Игнатиево,
община Аксаково. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
6635
38. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 121 от
19.06.2020 г. и Решение № 151 от 29.07.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Белово, се обявява
обект „Укрепване на свлачище в кв. 17 и 18,
с. Габровица“, намиращ се в с. Габровица, за
„Обект от първостепенно значение“ и включва
обекта в годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, за периода 2020 г. като общински обект
от първостепенно значение; дава предварително
съгласие за провеждане на законоустановените
процедури по ЗОЗЗ и ЗУТ с цел реализиране на
инвестиционното намерение за обекта; дава разрешение за изработване на проект за изменение
на ПУП – ПР в обхват на поземлените имоти,
засегнати от изпълнението на проекта „Укрепване на свлачище в кв. 17 и 18, с. Габровица“;
възлага на кмета на община Белово да извършва
необходимите правни действия в изпълнение на
настоящото решение.
6625
12. – Община Бургас на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС,
влязъл в сила ПУП – ПУР, одобрен с Решение
№ 23-22 от 31.01.2017 г. на Общинския съвет –
гр. Бургас, за трасе на нова велоалея, в обхват
от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 18 и о.т. 19 по плана
на ПЗ „Север“, в съответствие с действащ ОУП
на гр. Бургас и ПУП – ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т. 18
и о.т. 19 по плана на ПЗ „Север“ до о.т. 54 по
плана на кв. Лозово, гр. Бургас, предвид наличие
на общински нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, е издадена Заповед
№ 609 от 9.03.2020 г. на кмета на община Бургас
за отчуждаване на 43/50 010 кв. м реална част от
ПИ с идентификатор 07079.4.868 по КККР на гр.
Бургас, целият с площ 50 010 кв. м, обособени
в самостоятелен ПИ с проектен идентификатор
07079.4.1038, целият с площ 43 кв.м, собственост
на наследници на Панайота Николова Георгиева. За наследника и съсобственик Димитрина
Стоянова Георгиева, притежаваща 2/24 части
от имота, е определено обезщетение в размер
на 4,44 лв. Лицето не е намерено на настоящ и
постоянен адрес. За наследника и съсобственик
Недка Кирова Вълчева, притежаваща 2/24 части
от имота, е определено обезщетение в размер
на 4,44 лв. Лицето не е намерено на настоящ и
постоянен адрес. За наследника и съсобственик
Стоянка Трифонова Дончева, притежаваща 2/24
части от имота, е определено обезщетение в размер на 4,44 лв. Лицето не е намерено на настоящ
и постоянен адрес.
6610
5. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР),
план за регулация и план за застрояване (ПРЗ),
както следва: изменение на действащия подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) в посочения обхват за промяна на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 7

уличната регулация по реализираните на място
улици съгласно влязла в законна сила кадастрална
карта: изменение на улица с о.т. 1604 – 1493 –
1466 – 1470 – 1471 по регулационния план на
гр. Дупница, така че границите да съвпаднат с
границите на поземлен имот с идентификатор
68789.605.424 по КК на гр. Дупница; изменение
на улица с о.т. 1466 – 1470 – 1471 по регулационния план на гр. Дупница, така че границите
да съвпаднат с границите на поземлен имот с
идентификатор 68789.604.61 по КК на гр. Дупница; отпадане на нереализирана на място улица
с о.т. 1493 – 1494 – 1495, преминаваща през
поземлени имоти с идентификатор 68789.605.163,
идентификатор 68789.605.430 и идентификатор
68789.605.431 по КК на гр. Дупница; предвижда се
нова улица с о.т. с проектни номера 6228 – 6229
по регулационния план на гр. Дупница, така
че границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор 68789.605.430 по
КК на гр. Дупница; предвижда се нова улица
с о.т. с проектни номера 6231 – 6232 – 6233 по
регулационния план на гр. Дупница, така че
границите да съвпаднат с границите на поземлен имот с идентификатор 68789.605.431 по
КК на гр. Дупница; изменение на действащия
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР), третиращ поставяне в съответствие на урегулираните поземлени имоти
по границите, съгласно влязла в законна сила
кадастрална карта: изменение на УПИ І – За
битови услуги, кв. 272 по регулационния план
на гр. Дупница, така че границите да съвпаднат
с вътрешната граница на поземлен имот с идентификатор 68789.605.208 към поземлен имот с
идентификатор 68789.605.207, към поземлен имот
с идентификатор 68789.605.430 (новопредвидена
улица с о.т. с проектни номера 6228 – 6229), към
поземлен имот с идентификатор 68789.605.163 и
на поземлен имот с идентификатор 68789.605.431
по КК на гр. Дупница, с нов проектен номер
У ПИ ІІІ, без пром яна на от реж дането, к в.
272 по регулационния план на гр. Дупница;
изменение на УПИ І – За паркинг, кв. 271а по
регулационния план на гр. Дупница, така че
границите да съвпаднат с имотните граници на
поземлен имот с идентификатор 68789.605.163
по КК на гр. Дупница и образуване на два
нови урегулирани поземлени имота с проектни
номера, както следва: УПИ с проектен номер
ІV – За обществено обслужване, кв. 272, с площ
2150 кв. м (проектен идентификатор 68789.605.477
по КК на гр. Дупница); УПИ с проектен номер
V – За трафопост и обществено обслужване, кв.
272, с площ 187 кв. м (проектен идентификатор
68789.605.476 по КК на гр. Дупница); изменение
на УПИ ІІІ – За комплексно жилищно строителство, кв. 271а по регулационния план на
гр. Дупница, така че границите да съвпаднат с
вътрешната граница на част от поземлен имот с
идентификатор 68789.605.165 към поземлен имот
с идентификатор 68789.605.431, на поземлен имот
идентификатор 68789.605.164 към поземлен имот
с идентификатор 68789.605.431 към поземлени
имоти с идентификатор 68789.605.431 и идентификатор 68789.605.251 по КК на гр. Дупница, с
нов проектен номер УПИ ХХІV, без промяна на
отреждането, кв. 271а по регулационния план на
гр. Дупница; изменение на действащия подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
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(ПЗ), одобрен със Заповед № 291 от 19.03.1990 г.
на председателя на ИК на ОбНС – гр. Станке
Димитров, за новообразувания УПИ с проектен
идентификатор ІV – За обществено обслужване,
кв. 272, гр. Дупница, с който за имота да се
установи териториално-устройствена зона по
глава 11 от Наредба № 7 за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони от разновидност „за обществено обслужване“, означена като „Общ“, с
пределно допустими териториално-устройствени
показатели на застрояване, както следва: Височина (етажност) – 3 м – 10 м (1 – 3 етажа);
Плътност на застрояване – Пзастр. – от 40 % до
80 %; Интензивност на застрояване – Кинт. – от
1, 2 д о 3,0; М и н и м а л н а о з е л е н е н а п ло щ –
Позел. – от 20 % до 40 %, при спазване изискванията за минимални разстояния до имотни
граници съгласно чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗУТ, свободно застрояване. Проектът и придружаващата го
документация се намират в сградата на Община
Дупница. Проектът е изложен в официалния сайт
на Община Дупница – http://dupnitsa.acstre.com/;
табло на партерния етаж на сградата на общинската админист раци я (г р. Ду пница, пл.
Свобода № 1). На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6612
2. – Община Крумовград, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 и
чл. 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Водоснабдяване на
с. Скалак, махалите Копринка, Кременец и Победа, община Крумовград“. Проектът за подробен
устройствен план – парцеларен план е изложен в
сградата на Община Крумовград, пл. България
№ 16, ет. 2, стая 6, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Крумовград, пл. България № 5.
6644
19. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: Аварийно изграждане на
водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник ведно
с помпена станция и резервоар с цел аварийно
водоснабдяване на гр. Перник; ПУП – ПП за
селата с. Големо Бучино, с. Люлин и гр. Перник,
ПУП – план застрояване за с. Големо Бучино – буферен резервоар; изменение на ПУП – план за
регулация и план-схеми за с. Големо Бучино и
кв. Изток, гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6647
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328. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за входно-изходни
шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел.
захранване (основно и резервно), водопровод и
канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, представляващ
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии. Трасетата на елементите на техническата инфраструктура
на този проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
преминават през територията на община Провадия
в землищата на с. Петров дол, с. Златина и гр.
Провадия. Засегнатите имоти от сервитутната
зона – държавна, общинска и частна собственост, са описани в регистър по възходящ ред на
номерата с отразена площ на имота, данни за
собственика или наследодателя, вид собственост,
категория на земята, начин на трайно ползване и
вид територия. Проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) може да бъде разгледан в стая 102 на
Община Провадия. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в гр. Провадия.
6650
11. – Община гр. Петрич, област Благоевград, съобщава на заинтересованите лица, че
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение
№ 272 от протокол от заседание на Общинския
съвет – Петрич, проведено на 30.07.2020 г., е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор
40912.62.8 в м. Пановски бунар в землището на с.
Кърналово, община Петрич. С решението е одобрено трасето да премине през поземлен имот с
идентификатор 40912.61.328 с НТП – „местен път“,
със сервитути на трасето, засягащи поземлени
имоти с идентификатори в м. Св. Атанас, землище на с. Кърналово, както следва: 40912.61.328
с НТП – „местен път“ – общинска публична
собственост; 40912.43.504 с НТП – „спортно игрище“ – на наследници на Стоян Петров Стойчев;
40912.43.505 с НТП – „спортно игрище“ – с. Кърналово; 40912.43.221 с НТП – „пасище“ на Община
Петрич; 40912.43.243 с НТП – „селскостопански,
горски, ведомствен път“ на Община Петрич,
40912.43.1 с НТП – „лозе“ – частна собственост
на н-ци на Димитър Петров Стойчев; 40912.43.2
с НТП – „нива“ – частна собственост на Милена
Славчева Илиева, Йорданка Евтимова Йовчева,
Емил Илиев Йовчев и Никола Маринов Панев;
40912.43.3 с НТП – „нива“ – частна собственост
на н-ци на Стоян Динев Гогов; 40912.43.5 с
НТП – „нива“ – частна собственост на н-ци на
Петър Вангелов Боенски, съгласно регистър на
засегнатите имоти, съгласуван по отношение на
кадастралните данни от СГКК – Благоевград.
Одобреният ПУП – ПП и документите към него
се намират в сградата на общинската администрация – гр. Петрич, ет. IV, стая 401. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на об-
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жалване в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред
Административния съд – Благоевград.
6651
4. – Община Роман на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 147 от
24.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Роман, е
одобрен парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура: трасе на водопровод за захранване
на имот с идентификатор 40645.63010 (стар номер
ПИ 063010) в землището на с. Кунино, община
Роман. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Роман до Административния съд – Враца.
6645
1. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 154 от 14.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елемент на техническата инфраструктура с
подземно електрозахранване за изграждане на
кабелна линия 1 kV от съществуващ МТТ в имот
83497.32.6, м. Хаджийското, до имот 83497.27.3,
м. Бабина круша, землище с. Шумата, ЕКАТТЕ
83497, община Севлиево, през имоти с подробен
регистър на засегнатите имоти от провода и неговия сервитут, координатен регистър на чупките на
трасето, баланс на засегнатите земи и изобразен
в чертежи от графичната част на плана, с обща
дължина на трасето 600 м. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Севлиево до Административния съд – Габрово.
6593
2. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 155 от 14.07.2020 г. е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елемент на техническата инфраструктура – подземно електрозахранване до имот 83497.34.5,
м. Минев геран, землище с. Шумата, ЕКАТТЕ
83497, община Севлиево, с подробен регистър на
засегнатите имоти от провода и неговия сервитут,
координатен регистър на чупките на трасето, баланс на засегнатите земи и изобразен в чертежи
от графичната част на плана, с обща дължина на
трасето 507 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Севлиево до Административния
съд – Габрово.
6594
3. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 153 от 14.07.2020 г. са одобрени
подробни устройствени планове – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен
имот с идентификатор 65927.61.228, м. Дуван
чаир, от нива в урегулиран поземлен имот за
„обществено обслужване и мотел“, при условията
на устройствена зона предимно производствена
(„Пп“), парцеларен план за трасе на електропровод в имоти 65927.63.9, 65927.61.250, 65927.61.241
и ПИ 65927.61.228 и парцеларен план за трасета
на водопровод в имоти 65927.63.19, 65927.63.9,
65927.61.250, 65927.61.241 и 65927.61.228, всички по
КККР на гр. Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, община
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Севлиево, придружени с подробен регистър на
засегнатите имоти от проводите и техните сервитути, координатни регистри на чупките на
трасетата и сервитутите, баланс на засегнатите
земи и чертежи, представляващи графичната част
на плановете. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Севлиево до Административния
съд – Габрово.
6595
88. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за линеен обект: Трасе за транспортен
достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ
68080.463.523, м. Борова гора, по КККР на гр. Сопот, преминаващо по ПИ с КИ 68080.262.932 – за
друг вид дървопроизводителна гора, частна държавна собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в
сградата на Община Сопот и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6648
3. – Община Сухиндол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ с Решение № 90 от 6.08.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Сухиндол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (за
елементи на техническата инфраструктура извън
урбанизирана територия) за обект: „Реконструкция
на ЕП „Телени изделия“ – изграждане на кабелна
линия СрН от ЕП „Телени изделия“ до съществуващ кабел СрН за ТП № 1 „Бензиностанция“,
в обхвата на разработката, включваща части от
следните имоти: ПИ 70295.61.127, ПИ 70295.61.478
и ПИ 70295.41.592, през които ще минава трасето
с дължина 392 м от южната страна на път ІІІ-403
(Сухиндол – Павликени), землище гр. Сухиндол.
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сухиндол
до Административния съд – Велико Търново.
6583
56. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлени
имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145
(нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Зайчара, и проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за транспортен достъп до поземлени имоти с
идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов
ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на гр.
Ямбол, м. Зайчара. Новопроектираното трасе
за уличния водопровод е с начало от уличен
водопровод ∅ 90, въведен в експлоатация с
Разрешение за строеж № ДК-07-Я/14.05.2020 г.,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
87374.69.656 – НТП – селскостопански път, земеделска територия, общинска публична собственост, преминава през селскостопанския път и
достига до поземлени имоти с идентификатори
87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923 по
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к. карта на гр. Ямбол), трасето за транспортен
достъп до ПИ 87374.69.144 и 87374.69.145 по к.
карта на гр. Ямбол пресича ПИ с идентификатор
87374.69.656 – земеделска територия, с НТП – за
селскостопански път, общинска публична собственост, на две места, съответно за вход и изход
към обекта – ПИ с проектен идентификатор
87374.69.930 и ПИ с проектен идентификатор
87374.69.932. Проектите за ПУП – парцеларен
план са изложени за разглеждане в Община
Ямбол, стая 303. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6623
58. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия
ниско напрежение за захранване на поземлени
имоти с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145
(нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Зайчара, и изместване на въздушен електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ
87374.69.144 и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923)
по кадастралната карта на гр. Ямбол, и проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на разпределителен
газопровод от АГРС „Ямбол“ до поземлени имоти
с идентификатори 87374.69.144 и 87374.69.145 (нов
ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на гр.
Ямбол, м. Зайчара. Трасето на подземната кабелна линия ниско напрежение за захранване на
поземлени имоти с идентификатори 87374.69.144
и 87374.69.145 (нов ПИ 87374.69.923) по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Зайчара, започва
от нов ЖР 6А, минава през ПИ 87374.69.654,
общинска публична собственост, земеделска
територия, НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, и през ПИ 87374.69.656, общинска
публична собственост, земеделска територия,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, и ПИ 87374.69.656, общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига
до ПИ 87374.69.145 (нов 87374.69.923). Трасето на
разпределителния газопровод започва от АГРС
„Ямбол“ в ПИ 87374.69.140, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов
обект, пресича ПИ 87374.69.126 – частна собственост, вид територия – земеделска, НТП – нива,
продължава през ПИ 87374.69.654 – общинска
публична собственост, земеделска територия,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, и достига до ПИ 87374.69.145 (нов 87374.69.923).
Проектите за ПУП – парцеларен план са изложени за разглеждане в Община Ямбол, стая
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303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6624
96. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица повторно, че със Заповед
№ РД-02-15-177 от 1.10.2019 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството е
разрешено на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да изработи ПУП – ПП входно-изходен шлейф, пътен достъп
и външни връзки електрозахранване (основно и
резервно), водопровод и канализация, свързани
с етап: „Компресорна станция „Нова Провадия“
към обект: Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до
българо-сръбската граница“ на територията на
землищата на гр. Провадия, с. Петров дол, с. Златина, община Провадия, и на с. Ветрино, община
Ветрино, област Варна. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания към Община Ветрино.
6573
12. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от
ЗУТ, че с Решение № 93 от протокол № 9 от проведено заседание на 20.07.2020 г. на Общинския
съвет – с. Кирково, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация за улица с ос. т. 14-15 по плана на
с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали,
което води и до изменение на плана за регулация
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІ-82, 83,
ІІІ-85, ІV-86, V-87 и VІ-88 от кв. 15 по плана на
с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали.
С изменението на плана се намалява ширината
на уличната регулация, като уличните регулационни линии се поставят по съществуващо на
място асфалтово трасе. Ширината на уличната
регулация се намалява от 8 на 6 метра. Образува се нов УПИ І от нов кв. 26 с отреждане за
обществено обслужване и озеленяване с площ
1032 кв. м, образуван от намалената ширина на
уличната регулация и съществуващи на място имоти. Източните регулационни линии на
урегулираните поземлени имоти от кв. 15 се
поставят по съществуващите на място имотни
граници към уличната регулация. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ пред съда по
местонахождението на недвижимия имот чрез
кмета на община Кирково.
6646
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