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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 	284 за свикване на първо засе
дание на новоизбраното Четиридесет и 
седмо Народно събрание на 3 декември
2021 г. от 9,00 ч. 3

Министерски съвет

 Постановление	№	394 от 24 ноември 
2021 г. за изменение и допълнение на 
Тарифа № 4 за таксите, които се съби
рат в системата на Министерството 
на вътрешните работи по Закона за 
държавните такси, приета с Постано
вление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г.  3

 Постановление	№	395 от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Министер
ството на образованието и науката
за 2021 г. 3

 Постановление	№	396 от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Министер
ството на туризма за 2021 г. 4

 Постановление	№	397	от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на промени по 
бюджета на Министерството на кул
турата за 2021 г. във връзка с увели
чаване капитала на търговско дру
жество 5

 Постановление	№	398 от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на промени по 
бюджета на Министерството на фи
нансите за 2021 г. във връзка с увели
чаване капитала на търговско дру
жество 5

 Постановление	№	399 от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2021 г. 5

 Постановление	№	400 от 24 ноември 
2021 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на околната среда
и водите за 2021 г. 6

 Постановление	№	401 от 25 ноември 
2021 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за 
защита на лица, застрашени във връз
ка с наказателно производство, приет 
с Постановление № 242 на Министер
ския съвет от 2018 г. 6

 Постановление	№	402 от 25 ноември 
2021 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2021 г. за изпла
щане на стипендии и еднократно фи
нансово подпомагане по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изя
вени дарби от държавни, общински и 
частни училища през 2021 г., приета 
с Постановление № 138 на Министер
ския съвет от 2021 г.  12

 Постановление	№	403 от 25 ноември 
2021 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2021 г. 13

 Постановление	№	404 от 25 ноември 
2021 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на икономиката за
2021 г. 15

 Постановление	№	405 от 25 ноември 
2021 г. за определяне на условията, 
критериите, реда и размера на сред
ствата по схема за предоставяне на 
безвъзмездни средства за подпомагане 
на туристическия сектор за компен
сиране на загуби, възникнали пряко и/
или косвено от ограниченията в дей
ността на предприятията поради
въведените противоепидемични мерки 15

 Постановление	№	406 от 25 ноември 
2021 г. за извършване на промени на 
утвърдените със Закона за държав
ния бюджет на Република България 
за 2021 г. максимални размери на ан
гажименти за разходи, които могат 
да бъдат поети през 2021 г. по бюдже
та на Министерството на здраве
опазването 19
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Министерство  
на здравеопазването

Министерство  
на околната среда  

и водите

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 6 от 2006 г. за пока
зателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт 
през различните части на денонощи
ето, граничните стойности на пока
зателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредни
те ефекти от шума върху здравето
на населението 20

Министерство  
на земеделието, храните 

и горите

 Наредба	№	12 от 18 ноември 2021 г. 
за специфичните изисквания при тър
говия с храни от разстояние 29

Министерство  
на отбраната

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н12 от 12.04.2010 г. за 
условията и реда за изплащане на въз
награжденията и обезщетенията на
военнослужещите 32

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н19 от 13.06.2011 г. за 
условията и реда за подбор на сту
денти и ученици за предоставяне на 
стипендия с цел придобиване на про
фесионална квалификация за изпълне
ние на служба в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбра
ната и Българската армия 32

Министерство  
на транспорта, 

информационните  
технологии и съобщенията

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № H1 от 9.01.2014 г. за 
регистрация, първоначално определя
не, поддържане на летателната год
ност, експлоатация на свръхлеки въз
духоплавателни средства, обучение и 
издаване на свидетелства за право
способност на пилотите и контрола
върху тях 32

Министерство  
на транспорта, 

информационните  
технологии и съобщенията

Министерство  
на здравеопазването

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № Н11 от 30.04.2014 г. за 
определяне на изискванията за здра
вословна годност на морските лица в
Република България 34

Комисия  
за публичен надзор над  

регистрираните одитори

 Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за ус
ловията и реда за съставяне и под
държане на регистъра на регистрира
ните одитори 51
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 284
На основание чл. 75 от Конституцията на 

Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Свиквам на първо заседание новоизбраното 

Четиридесет и седмо Народно събрание на 
3 декември 2021 г. от 9,00 ч.

Издаден в София на 29 ноември 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Иван Демерджиев

7325

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4 
за таксите, които се събират в системата 
на Министерството на вътрешните работи 
по Закона за държавните такси, приета с 
Постановление № 53 на Министерския съвет 
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и 
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 
от 2000 г., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 
34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24, 32 и 
36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16, 21, 26, 
32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 
2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 
от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 
2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 
от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., 
бр. 39, 49 и 75 от 2018 г., бр. 86 и 110 от 2020 г. 

и бр. 69 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 51: 
„51. за издаване на сертификат за дезак

тивиране на огнестрелно оръжие – 20 лв.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За предоставяне право на про

дължително пребиваване на чужденец в Репуб
лика България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 
13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33о и 
чл. 33р от Закона за чужденците в Република 
България се събира такса в размер 150 лв.

(2) За предоставяне право на продължи
телно пребиваване на чужденец в Република 

България на основание чл. 24в от Закона за 
чужденците в Република България се събира 
такса в размер 100 лв.

(3) За предоставяне право на продължи
телно пребиваване на чужденец в Република 
България на основание чл. 24б, 24и, 24к, 33к 
и 33л от Закона за чужденците в Република 
България се събира такса в размер 110 лв.

(4) За предоставяне право на продължи
телно пребиваване на чужденец в Република 
България на основание чл. 24м от Закона за 
чужденците в Република България се събира 
такса в размер 7 лв.

(5) За предоставяне право на продължител
но пребиваване на чужденец в Република Бъл
гария, с изключение на случаите по ал. 1 – 4, 
когато се предоставя пребиваване за 6 месеца, 
се събира такса в размер 200 лв., а когато 
се предоставя пребиваване над 6 месеца до  
1 година, се събира такса в размер 500 лв.

(6) Срокът, за който се събират таксите по 
ал. 1 – 4, се изчислява от датата на изтичането 
на последното разрешение за пребиваване на 
чужденеца в Република България, ако няма 
прекъсване на срока за пребиваване.

(7) За заявяване на услуга по ал. 5 се съ
бира такса в размер 10 лв.“

§ 3. Член 10б се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министърпредседател:  

Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: 

Красимир Божанов
7251

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо
ванието и науката за 2021 г. в общ размер  
4 200 000 лв. за изпълнение на следващ етап 
на следните национални научни програми:

1. Национална научна програма „Инова
тивни нискотоксични биологично активни 
средства за прецизна медицина“ (БиоАктив
Мед) – 1 500 000 лв.;

2. Национална научна програма „Опазване 
на околната среда и намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни бед
ствия“ – 1 200 000 лв.;



СТР.  4  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

3. Национална научна програма „Здра
вословни храни за силна биоикономика и 
качество на живот“ – 1 500 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на равен достъп до качествено 
висше образование и развитие на научния 
потенциал“, бюджетна програма „Оценка и 
развитие на националния научен потенциал 
за изграждане на устойчива връзка образо
ваниенаукабизнес като основа за развитие 
на икономика, базирана на знанието“, по 
бюджета на Министерството на образова
нието и науката за 2021 г. 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с Решение № 577 на 
Министерския съвет от 17 август 2018 г. и 
Решение № 658 на Министерския съвет от  
14 септември 2018 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“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на туризма за 

2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 30 000 000 лв. по бюджета на Ми
нистерството на туризма за 2021 г. за изпла
щане на държавна помощ на предприятия, 

упражняващи дейност в един от следните 
кодове по Класификацията на икономичес
ките дейности (КИД2008) на Националния 
статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 
90, 93, 96.04, които са засегнати от спад на 
оборота през 2020 г. с наймалко 30 на сто в 
сравнение с оборота през 2019 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или неот
ложни разходи по централния бюджет за 2021 г. 
в частта за допълващи и компенсиращи мерки 
във връзка с COVID19 и други съгласно чл. 1, 
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Със сумата 30 000 000 лв. да се увели
чат показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на туризма за 2021 г., „Политика в 
областта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли
тиките и регулациите в сектора на туризма“. 

(2) Създава се администриран разходен па
раграф по бюджетна програма „Подобряване 
на политиките и регулациите в сектора на 
туризма“ от бюджета на Министерството на 
туризма за 2021 г. „Субсидии за предприятия, 
упражняващи дейност в един от следните 
кодове по Класификацията на икономиче
ските дейности (КИД2008) на Националния 
статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 
90, 93, 96.04, които са засегнати от спад на 
оборота през 2020 г. с наймалко 30 на сто в 
сравнение с оборота през 2019 г.“, със сумата 
от 30 000 000 лв.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за 
чужди средства на Министерството на туризма.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на туризма.

Чл. 4. Министърът на туризма да извърши 
съответните промени по бюджета на Минис
терството на туризма за 2021 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона 
за публичните финанси във връзка с чл. 1, 
ал. 5, т. 9, буква „в“ и ал. 7, чл. 76, ал. 1 и 
чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на туризма.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7253

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. във 
връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. за 
допълнителни плащания в частта на финан
сирането на бюджетното салдо за сметка на 
централния бюджет в размер 8 000 000 лв. 
за увеличаване капитала на „Национален 
дворец на културата – Конгресен център 
София“ – ЕАД, гр. София. 

Чл. 2. Министърът на културата да из
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. и да 
уведоми министъра на финансите. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7254

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2021 г. във 
връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2021 г. за 
допълнителни плащания в частта на финан
сирането на бюджетното салдо за сметка на 

централния бюджет в размер 996 360 лв. за 
придобиване на акции от увеличаването на 
капитала на „Централен депозитар“ – АД,  
гр. София.

Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2021 г. и по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Централната избирателна коми

сия за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по 
бюджета на Централната избирателна комисия 
за 2021 г. в размер 1 274 955 лв. за финансово 
обезпечаване на сключен договор за изпъл
нение на дейности, свързани със складиране, 
товароразтоварни услуги и допълнителни 
логистични услуги във връзка със съхране
нието на устройствата за машинно гласуване. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите и/или транс
ферите по централния бюджет за 2021 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат раз
ходите по функционална област „Организиране 
и произвеждане на законосъобразни, честни и 
свободни избори и национални референдуми“, 
бюджетна програма „Избори и национални 
референдуми“, по бюджета на Централната 
избирателна комисия за 2021 г. 

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 2. Централната избирателна комисия да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Централната избирателна комисия за 2021 г. 
и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.



СТР.  6  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния 
кодекс и т. 2 от Решение № 775 на Министер
ския съвет от 2021 г. за определяне на усло
вията и реда за съхранението на устройствата 
за машинно гласуване.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на Централната избирателна комисия.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
24 ноември 2021 г.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400  
ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюдже
та на Министерството на околната среда и 

водите за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюдже
та на Министерството на околната среда и 
водите за 2021 г., както следва: 

1. намалява утвърдените разходи по „По
литика в областта на опазването и ползва
нето на компонентите на околната среда“ с  
435 127 лв., в т.ч.:

а) увеличава утвърдените разходи по бю
джетна програма „Оценка, управление и 
опазване на водите на Република България“ 
с 254 лв.; 

б) намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Интегрирана система за 
управление на отпадъците и опазване на 
почвите“ с 24 974 лв.;

в) намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Намаляване на вредните 
емисии в атмосферата и подобряване качест
вото на атмосферния въздух“ с 23 503 лв.;

г) намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Съхраняване, укрепване и 
възстановяване на екосистеми, местообитания, 
видове и генетичните им ресурси“ с 41 657 лв.;

д) увеличава утвърдените разходи по бю
джетна програма „Информиране, участие 
на обществеността в процеса на вземане 
на решения и прилагане на механизмите за 
контрол“ с 2665 лв.; 

е) намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Оценка и управление 

на въздействието върху околната среда“ с  
346 712 лв.;

ж) намалява утвърдените разходи по бю
джетна програма „Управление на дейностите 
по изменение на климата“ с 1200 лв.;

2. намалява утвърдените разходи по „По
литика в областта на Националната система 
за мониторинг на околната среда и информа
ционна обезпеченост“ с 695 872 лв., в т.ч. по 
бюджетна програма „Национална система за 
мониторинг на околната среда и информаци
онна обезпеченост“;

3. увеличава утвърдените разходи по бюджет
на програма „Администрация“ с 1 130 999 лв.

Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18, 
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. показатели за 
максимален размер на ангажиментите за раз
ходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. 
и максимален размер на новите задължения 
за разходи, които могат да бъдат натрупани 
за 2021 г. с 4170 лв.

Чл. 3. Министърът на околната среда и 
водите да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на околната среда 
и водите за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публич
ните финанси. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на околната среда и 
водите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателно про
изводство, приет с Постановление № 242 на 
Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, 
бр. 94 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Мерките за специална защита се осъ

ществяват от Бюро по защита на застраше
ни лица, наричано понататък „Бюрото по 
защита“, в съответствие с акт на министъра 
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на правосъдието или решение на Съвета по 
защита за предоставяне на специална защита 
на застрашени лица.“

2. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“.

§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „правила, утвър
дени от главния прокурор“ се заменят с „пра
вилата за дейността на Бюрото по защита по 
чл. 14в от ЗЗЛЗВНП, утвърдени от министъра 
на правосъдието“. 

§ 3. В чл. 4 думата „директор“ се заменя 
с „ръководител“.

§ 4. В глава първа се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. Бюрото по защита на застрашени 

лица е самостоятелна организационна едини
ца по Закона за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ).“

§ 5. В чл. 5, ал. 1 думата „директорът“ се 
заменя с „ръководителят“.

§ 6. В чл. 6, ал. 1 думата „директорът“ се 
заменя с „ръководителят“.

§ 7. В чл. 8, ал. 3 думите „разпореждането 
на главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“. 

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Настаняването в друго място за из

търпяване на наказанието или за изпълнение 
на мярката за неотклонение задържане под 
стража по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛЗВНП на 
застрашеното лице се осъществява по предло
жение на ръководителя на Бюрото по защита 
и се осигурява от главния директор на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 
министъра на правосъдието.“

2. В ал. 3 думата „директора“ се заменя с 
„ръководителя“.

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разпореждането на 

главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2 думите „разпореждане на главния 
прокурор“ и „директора“ се заменят съответ
но с „акт на министъра на правосъдието“ и 
„ръководителя“.

§ 10. В чл. 12, ал. 1, изречение първо думата 
„директорът“ се заменя с „ръководителят“.

§ 11. В чл. 13, ал. 1 в основния текст думата 
„директорът“ се заменя с „ръководителят“.

§ 12. В чл. 14, ал. 5 думата „директора“ се 
заменя с „ръководителя“.

§ 13. В чл. 17 след думите „настаняване в 
друго място за изтърпяване на наказанието“ 
се добавя „или за изпълнение на мярката за 
неотклонение задържане под стража“.

§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „разпореждането на 
главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2 думите „допълнително разпо
реждане на главния прокурор“ се заменят с 
„допълнителен акт на министъра на право
съдието“.

3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За защитените лица се внасят здрав

ноосигурителни вноски от деня на започване 
изпълнението на мерки от Програмата за за
щита и придобиват статус на здравноосигуре
ни лица с непрекъснати здравноосигурителни 
права. Вноските са за сметка на средствата 
по прилагане на специалната защита. 

(5) Алинея 4 не се прилага при разпоредена 
мярка по чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛЗВНП.“

§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „директора“ се заменя с 

„ръководителя“.
2. В ал. 3, изречение второ думата „дирек

тора“ се заменя с „ръководителя“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато по реда на чл. 6, 

ал. 7 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва новите ос
новни данни и издадените въз основа на тях 
документи след излизане от Програмата за 
защита, се прилага редът по ал. 3. Ползването 
на документите с предходните основни данни 
се извършва за всеки конкретен случай след 
разрешение на ръководителя на Бюрото по 
защита в присъствието на служител от Бю
рото по защита. Документите с предходните 
основни данни на лицето продължават да се 
съхраняват в Бюрото по защита.“

§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „представляващия Висшия 
съдебен съвет“ се заличават.

2. В ал. 2 след думите „чл. 13а, ал. 2, т. 2“ 
се добавя „и по чл. 14, ал. 5“.

§ 17. В чл. 23, ал. 1 думите „главния про
курор“ се заменят с „министъра на правосъ
дието“, а след думите „чл. 17, ал. 2“ запетаята 
и думите „т. 3“ се заличават.

§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „предоставена на лица 
с разпореждане на главния прокурор“ се 
заличават.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съветът по защита взема решения при 

спазване на принципа „необходимост да се 
знае“ съгласно ЗЗКИ, с които дава пълно или 
частично съгласие или отказва разгласяване 
на информация, която е известна на Бюрото по 
защита във връзка с изпълнението на специ
алната защита. Информацията, предоставена 
на органи на съдебната и държавната власт 
и на местното самоуправление, че лицето 
е защитено, не се счита за разгласяване на 
информация по смисъла на чл. 14, ал. 5 от 
ЗЗЛЗВНП.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в 
т. 4 думите „разпореждане на главния про
курор“ се заменят с „акт на министъра на 
правосъдието“. 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Решенията на Съвета по защита по 

чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП съдържат:
1. дата на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. даване на пълно или частично съгласие 

или отказ за разгласяване на информация, коя
то е известна на Бюрото по защита във връзка 
с изпълнението на специалната защита.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 19. В глава трета заглавието на раздел II

се изменя така: 
„Министър на правосъдието“.
§ 20. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Министърът на правосъдието 

осъществява общо ръководство и контрол 
върху дейността на Бюрото по защита.

(2) За организирането и изпълнението на 
мерките за специална защита на застрашени 
лица по смисъла на ЗЗЛЗВНП министърът 
на правосъдието:

1. нарежда прилагане на мерки по предва
рителната защита и прекратяване на тяхното 
действие;

2. нарежда прилагане на мерки по Програ
мата за защита и прекратяване на тяхното 
действие;

3. оправомощава ръководителя на Бюрото 
по защита временно да прилага други мерки 
за защита с цел повишаване сигурността на 
застрашените/защитените лица на територи
ята на Република България;

4. одобрява или прекратява мерки, взети от 
ръководителя на Бюрото по защита, в случаите 
по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

5. сключва или оправомощава ръководи
теля на Бюрото по защита да сключва спора
зумения за изпълнение на мерките по чл. 27, 
ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

6. сключва споразумения за сътрудни
чество и взаимодействие и издава съвместни 
инструкции за взаимодействие с органите на 
държавната власт и местното самоуправление 
относно реда и предпоставките за оказване 
на съдействие по ЗЗЛЗВНП;

7. осъществява международно сътрудни
чество във връзка с изпълнение на Програмата 
за защита при условията на взаимност или 
във връзка с международен договор, по който 
Република България е страна;

8. ръководи заседанията на Съвета по 
защита;

9. определя с правилата по чл. 2, ал. 2 
реда за отпускане на допълнителна финан
сова помощ;

10. представя пред Съвета по защита 
писмените отчети относно изпълнението на 
специалната защита;

11. получава доклади и уведомява Съвета 
по защита в тридневен срок за взетите мерки 
по чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;

12. получава доклади и уведомява Съвета 
по защита за необходимост от разгласяване 
на информация по чл. 14, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.

(3) Министърът на правосъдието:
1. осъществява правомощията на орган по 

назначаване съгласно Закона за Министерство
то на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за 
държавния служител (ЗДСл) за държавните 
служители в Бюрото по защита;

2. утвърждава Класификатор на длъж
ностите по ЗМВР и Кодекса на труда (КТ) в 
Бюрото по защита;

3. утвърждава структурата и щата в Бюрото 
по защита;

4. утвърждава длъжностни разписания;
5. утвърждава длъжностна характеристика 

за длъжността „ръководител“ на Бюрото по 
защита; 

6. назначава и освобождава ръководителя 
на Бюрото по защита;

7. назначава и освобождава държавни 
служители по ЗМВР на ръководни и изпъл
нителски длъжности, както и стажанти, спе
челили конкурс за изпълнителски длъжности 
по ЗМВР;

8. преназначава държавни служители по 
ЗМВР на висши ръководни и ръководни 
длъжности;

9. преназначава държавни служители по 
ЗМВР от висши ръководни и ръководни длъж
ности на изпълнителски длъжности;

10. преназначава държавни служители по 
ЗМВР, спечелили конкурс, от младши изпъл
нителски на изпълнителски длъжности;

11. назначава, преназначава и освобождава 
държавни служители по ЗДСл;

12. разрешава ползване, прекъсва и от
меня отпуск на ръководителя на Бюрото по 
защита, командирова го в чужбина и опре
деля ред за командироването му в страната 
във връзка с изпълнението на служебните 
му задължения;

13. определя условията и реда за награж
даване на служителите на Бюрото по защита;

14. налага на служителите на Бюрото по 
защита предвидените в ЗМВР и ЗДСл дисци
плинарни наказания;

15. назначава Дисциплинарен съвет за 
разглеждане на дисциплинарни дела срещу 
държавни служители по ЗДСл;

16. контролира оценяването на изпълнени
ето на длъжността на служителите, заемащи 
ръководни длъжности по ЗДСл;

17. определя условията и реда за формиране 
на основните и допълнителните възнагражде
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ния и материално осигуряване на служителите 
в Бюрото по защита, произтичащи от ЗМВР, 
ЗДСл и КТ; 

18. утвърждава Етичен кодекс за поведе
нието на държавните служители по ЗМВР в 
Бюрото по защита;

19. упълномощава ръководителя на Бюрото 
по защита да управлява служебните автомо
били на бюрото;

20. определя вида и реда за ползване на 
специално облекло и отличителни знаци от 
държавните служители по ЗМВР при изпъл
нение на служебните им задължения;

21. определя вида на служебните карти и 
отличителния знак, както и условията и реда 
за издаването и ползването им;

22. утвърждава почетен знак на Бюрото 
по защита.

 (4) Министърът на правосъдието може 
да делегира на ръководителя на Бюрото по 
защита отделни свои правомощия по ЗМВР, 
ЗДСл и КТ извън посочените по ал. 3.“

§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Главният 

прокурор“ се заменят с „Министърът на 
правосъдието“;

б) в т. 6 думата „директора“ се заменя с 
„ръководителя“.

2. В ал. 3, т. 1 думите „разпореждането 
на главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“.

3. В ал. 4 думата „Разпореждането“ се 
заменя с „Актът“.

§ 22. В глава трета заглавието на раздел III
се изменя така: 

„Бюро по защита на застрашени лица“.
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бюрото по защита е юридическо лице 

със седалище в гр. София. Ръководителят 
на Бюрото по защита на застрашени лица е 
второстепенен разпоредител с бюджет по бю
джета на Министерството на правосъдието.“

2. В ал. 2 думите „устройството и“ се 
заличават, а думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“.

3. Алинеи 3 и 4 се изменят така: 
„(3) Структурата на Бюрото по защита се 

организира в отдели, сектори и самостоятелни 
звена на пряко подчинение на ръководителя.

(4) Функционалните задължения на струк
турните звена в Бюрото по защита по ал. 3 
се определят в правилата за дейността по  
чл. 14в от ЗЗЛЗВНП.“

§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Директорът“ и „главния 
прокурор“ се заменят съответно с „Ръководи
телят“ и „министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думата „Директорът“ 
се заменя с „Ръководителят“;

б) точка 2 се изменя така: 
„2. осъществява пряко ръководство и кон

трол върху цялостната дейност и служителите 
на Бюрото по защита;“

в) точка 4 се изменя така:
„4. планира, разпределя и контролира из

ползването на бюджетните средства на Бюрото 
по защита и се разпорежда с тях;“

г) в т. 5 думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“;

д) в т. 6 думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“;

е) в т. 7 думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“;

ж) в т. 8 думите „главния прокурор“ се 
заменят с „министъра на правосъдието“;

з) създава се т. 9а:
„9а. издава заповеди за изпълнението на 

други мерки за защита, които временно да се 
прилагат при необходимост заедно с взетата 
мярка за защита по отношение на застраше
ното/защитеното лице;“

и) в т. 10 думите „съответното разпореждане 
на главния прокурор“ се заменят със „съот
ветния акт на министъра на правосъдието“;

к) в т. 14 думите „разпореждане на главния 
прокурор“ се заменят с „акт на министъра 
на правосъдието“;

л) точки 16, 17 и 18 се изменят така:
„16. осъществява взаимодействие с други 

органи на държавна власт и местно самоупра
вление, със сродни служби на чужди държави;

17. отговаря за правилното прогнозиране, 
планиране, провеждане, приключване и отчи
тане на резултатите от обществените поръчки, 
свързани с дейността на Бюрото по защита 
на застрашени лица;

18. управлява човешките ресурси в Бюрото 
по защита, като:

а) изготвя предложения за промени в 
Класификатора на длъжностите по ЗМВР и 
КТ в Бюрото по защита, структурата, щата 
и длъжностните разписания на Бюрото по 
защита;

б) утвърждава длъжностни характеристики 
на служителите в Бюрото по защита;

в) изготвя предложения за назначаване и 
освобождаване на държавни служители на 
ръководни и изпълнителски длъжности по 
ЗМВР, както и на стажанти, спечелили кон
курс за изпълнителски длъжности по ЗМВР;

г) изготвя предложения за преназначаване 
на държавни служители по ЗМВР на ръко
водни длъжности;

д) назначава и освобождава държавни слу
жители по ЗМВР на младши изпълнителски 
длъжности, както и стажанти, спечелили 
конкурс за младши изпълнителски длъжности 
по ЗМВР;
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е) преназначава държавни служители по 
ЗМВР на изпълнителски и младши изпълни
телски длъжности по ЗМВР, извън случаите 
по чл. 26, ал. 3, т. 9 и 10;

ж) изготвя предложения за назначаване, 
преназначаване и освобождаване на държавни 
служители по ЗДСл;

з) сключва, изменя и прекратява трудо
ви договори с лицата, работещи по трудово 
правоотношение, при условията и по реда на 
КТ и ЗМВР;

и) утвърждава поименни разписания;
к) разрешава ползването, прекъсва и отменя 

отпуск на служителите на Бюрото по защита; 
л) командирова служители на Бюрото по 

защита в чужбина и страната във връзка с 
изпълнение на служебните им задължения;

м) контролира отчитането и изплащането 
на положения извънреден труд от служи
телите по ред, определен от министъра на 
правосъдието;

н) контролира дейността по оценяването 
на постигнати резултати в служебната дейност 
на служители по ЗМВР;

о) издава заповеди за изплащане на до
пълнителни възнаграждения, произтичащи 
от ЗМВР и ЗДСл;

п) разрешава изплащането на пътни раз
ходи на служителите по време на платения 
годишен отпуск;

р) награждава служителите от Бюрото 
по защита с отличия и награди по чл. 192, 
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМВР при условия и по ред, 
определени от министъра на правосъдието;

с) налага на служителите предвидените в 
ЗМВР дисциплинарни наказания при усло
вия и по ред, определени от министъра на 
правосъдието;

т) организира и ръководи подготовката и 
повишаването на квалификацията на служи
телите и ги изпраща на курсове за професи
онално обучение;

у) дава съгласие за обучение за придоби
ване на образователноквалификационни, 
образователни и научни степени в области, 
професионални направления и специалности 
на висшето образование;“

м) създават се т. 19 – 28:
„19. определя правила за вътрешния ред, 

пропускателния режим и сигурността на сгради 
и обекти на Бюрото по защита;

20. отговаря за управлението на предос
тавените дълготрайни материални активи на 
Бюрото по защита;

21. отговаря за финансовото и ресурсното 
осигуряване на Бюрото по защита;

22. утвърждава актове за бракуване и уни
щожаване на дълготрайни материални активи;

23. упълномощава служители да управляват 
моторни превозни средства;

24. утвърждава щата на моторните пре
возни средства и определя годишен лимит 
от километри;

25. разработва и поддържа план за привеж
дане в готовност за работа във военно време;

26. отговаря за целесъобразността и за
коносъобразността на изготвяните актове 
и договори, включително на издаваните от 
министъра на правосъдието, както и тези, 
по които страна е Министерството на пра
восъдието, свързани с дейността на Бюрото 
по защита;

27. организира осъществяването на про
цесуалното представителство пред съдебни, 
арбитражни и административни органи, вклю
чително по актовете и договорите по т. 26;

28. изпълнява и други функции, възложени 
му със закон или с акт на Министерския съвет.“

3. В ал. 3 думата „директорът“ се заменя 
с „ръководителят“.

4. В ал. 4 думите „директорът“, „замест
никдиректори“, „Заместникдиректорите“ и 
„директора“ се заменят съответно с „ръко
водителят“, „заместникръководители“, „За
местникръководителите“ и „ръководителя“.

5. В ал. 5 думите „Директорът“ и „замест
никдиректорите“ се заменят съответно с „Ръ
ководителят“ и „заместникръководителите“.

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3, т. 2, буква „а“ след думите 
„транспортни средства“ се поставя запетая и 
се добавя „включително служебни автомобили 
със специален режим на движение“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Назначаването на ръководителя и слу

жителите на Бюрото по защита се извършва 
по реда на ЗМВР, ЗДСл или КТ. Условията и 
редът за назначаване, преназначаване, провеж
дане на конкурс за преминаване в повисока 
по вид длъжност, професионална подготовка, 
възнаграждения, материално и социално 
осигуряване, съставяне, водене, съхранение 
и ползване на лични кадрови дела, носене 
на служебно оръжие, изготвяне на оценка за 
изпълнение на длъжността, работно време, 
ползване на отпуски, присъждане на отли
чия и награди, дисциплинарна отговорност, 
прекратяване на служебни правоотношения 
и изплащане на обезщетения на държавните 
служители по ЗМВР се определят с правила, 
утвърдени от министъра на правосъдието по 
предложение на ръководителя на Бюрото по за
щита, издадени на основание ЗМВР във връзка 
с чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.“

3. В ал. 5 думите „и 4“ се заличават.
4. Алинея 6 се отменя.
5. В ал. 7 думата „директора“ се заменя с 

„ръководителя“.
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§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се 

заменят с „министъра на правосъдието“.
2. В ал. 3 думата „директорът“ се заменя 

с „ръководителят“.
§ 27. В чл. 32, ал. 2, изречение второ думите 

„главния прокурор“ се заменят с „министъра 
на правосъдието“. 

§ 28. В чл. 34, ал. 2 думите „Директорът“ 
и „главния прокурор“ се заменят съответно 
с „Ръководителят“ и „министъра на право
съдието“.

§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разпореждане на главния 

прокурор“ и „директорът“ се заменят съот
ветно с „акт на министъра на правосъдието“ 
и „ръководителят“.

2.  Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „директорът“ и „съда“ 

се заменят съответно с „ръководителят“ и 
„органа“.

§ 30. В чл. 36 думите „разпореждане от 
главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“.

§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разпореждането“ се за

меня с „акта на министъра на правосъдието“.
2. В ал. 2 думата „разпореждането“ се за

меня с „акта на министъра на правосъдието“.
§ 32. В чл. 39 думите „разпореждането 

на главния прокурор“ се заменят с „акта на 
министъра на правосъдието“.

§ 33. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) В срока на предварителната защита 

ръководителят на Бюрото по защита представя 
на министъра на правосъдието становище по 
чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП относно необхо
димостта и възможността за включване на 
застрашеното лице в Програмата за защита 
и времетраенето на защитата.“

§ 34. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разпореждане на главния 

прокурор“ се заменят с „акт на министъра 
на правосъдието“.

2. В ал. 2 думите „Разпореждането на 
главния прокурор“ се заменят с „Актът на 
министъра на правосъдието“.

§ 35. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разпореждане на главния 

прокурор“ и „директорът“ се заменят съот
ветно с „акт на министъра на правосъдието“ 
и „ръководителят“.

2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „директорът“ и „съда“ 

се заменят съответно с „ръководителят“ и 
„органа“.

§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Бюрото по защита периодично изготвя 

становище до министъра на правосъдието 

относно необходимостта от продължаване на 
мерките по Програмата за защита за всяко 
защитено лице или за тяхното изменение или 
прекратяване. Становището се изготвя въз 
основа на анализ на информацията, оценка 
на риска и мнение на органа, изготвил пред
ложението.“

2. В ал. 2 думата „Директорът“ се заменя 
с „Ръководителят“ и думите „подписването на 
споразумението“ се заменят с „фактическото 
предоставяне на специалната защита“.

§ 37. В чл. 44 думите „разпореждането на 
главния прокурор“ и „директорът“ се заменят 
съответно с „акта на министъра на правосъ
дието“ и „ръководителят“.

§ 38. В чл. 46 се правят следните изме
нения:

1. В ал. 1 думите „директорът“ и „главния 
прокурор“ се заменят съответно с „ръководи
телят“ и „министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2 думите „главният прокурор“ се 
заменят с „министърът на правосъдието“.

§ 39. В чл. 47 в основния текст думите 
„разпореждането на главния прокурор“ се за
менят с „акта на министъра на правосъдието“.

§ 40. В чл. 48, т. 2 думата „директорът“ се 
заменя с „ръководителят“.

§ 41. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „издадено разпо

реждане на главния прокурор“ се заменят с 
„издаден акт на министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2, т. 3 думите „главния прокурор“ 
се заменят с „министъра на правосъдието“.

3. В ал. 4 думите „съгласно сключеното 
конкретно споразумение“ се заличават.

§ 42. В чл. 50 ал. 2 се отменя.
§ 43. В чл. 51, ал. 1 думите „главния про

курор“ се заменят с „министъра на право
съдието“.

§ 44. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „разпореждания на 

главния прокурор“ се заменят с „актове на 
министъра на правосъдието“.

2. В ал. 2 думите „Главният прокурор“ се 
заменят с „Министърът на правосъдието“.

3. В ал. 3 думата „Директорът“ се заменя 
с „Ръководителят“.

§ 45. В чл. 53 думата „директора“ се заменя 
с „ръководителя“.

Заключителна разпоредба

§ 46. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

7275
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402  
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за изплащане на стипен
дии и еднократно финансово подпомагане по 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни, общински и 
частни училища през 2021 г., приета с Пос
тановление № 138 на Министерския съвет 

от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 63 240 лв. за изплащане на 
стипендии и на еднократно финансово подпо
магане на ученици от общинските и частните 
училища и на ученици от държавните спортни 
училища, финансирани от Министерството на 
младежта и спорта, разпределени, както следва:

1. допълнителни трансфери в размер 
44  550 лв. по бюджетите на общините, раз
пределени съгласно приложение № 1;

2. допълнителни разходи в размер 18 690 лв. 
по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта съгласно приложение № 2.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 
се предоставят по бюджетите на общините от 
централния бюджет под формата на обща суб
сидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на предвидените средства по цен
тралния бюджет за 2021 г. 

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на спорта за учащи и спорта в сво

бодното време“, бюджетна програма „Спорт 
за учащи“, по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта за 2021 г. 

(2) Със сумата 49 335 лв. да се увеличи 
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се 
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси и чл. 2 от Пос
тановление № 138 на Министерския съвет от 
2021 г. за приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от държав
ни, общински и частни училища през 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на младежта и спорта 
и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“. 

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение № 1  
към чл. 1, ал. 1, т. 1

№ по ред Община Област 3то тримесечие 2021 г.
Брой стипендии Сума (в лв.)

1. Благоевград Благоевград 2 1 080
2. Сандански Благоевград 4 2 160
3. Бургас Бургас 6 4 185
4. Варна Bарна 6 3 645
5. Видин Bидин 2 1 350
6. Враца Bраца 1 675
7. Габрово Габрово 1 540
8. Балчик Добрич 2 1 080
9. Добрич Добрич 2 270
10. Кюстендил Kюстендил 2 1 350
11. Пазарджик Пазарджик 2 1 350
12. Плевен Плевен 1 540
13. Пловдив Пловдив 6 4 185
14. Разград Pазград 1 675
15. Русе Pусе 1 675
16. Сливен Cливен 3 1 215



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  13   

№ по ред Община Област 3то тримесечие 2021 г.
Брой стипендии Сума (в лв.)

17. Столична община Софияград 19 12 960
18. Божурище Софийска област 1 405
19. Ботевград Софийска област 1 675
20. Самоков Софийска област 3 3 375
21. Стара Загора Cтара Загора 1 675
22. Търговище Tърговище 1 810
23. Ямбол Ямбол 1 675

Общо  69 44 550

Приложение № 2  
към чл. 1, ал. 1, т. 2

№
по 
ред

Спортно училище Брой стипен
дии и едно
кратно финан
сово подпома

гане

Финансови средства 
за отпуснати стипен

дии и еднократно 
финансово подпома
гане през 3ото три
месечие на 2021 г. 

(в лв.)

Финансови сред
ства за изплащане 
на стипендии и 
еднократно фи

нансово подпома
гане до м. декем

ври 2021 г.
(в лв.)

Финансо 
ви средства 
за доизпла
щ а н е  н а 
стипендии 
през 2022 г.

(в лв.)

1. „Ген. Вл. Стойчев“ – 
гр. София 14+1 ЕФП*

20 580 
(вкл. ЕФП 195 лв.)

7 215 
(вкл. ЕФП 195 лв.) 13 365

2. „Георги Бенковски“ – 
гр. Варна 2 2 835 945 1 890

3. „Васил Левски“ – 
гр. Пловдив 11 18 090 7 155 10 935

4. „Юрий Гагарин“ – 
гр. Бургас 1 1 620 675 945

5. „Георги Бенковски“ – 
гр. Плевен 1 1 620 810 810

6. „Мр Ат. Узунов“ – 
гр. Русе 3 4 590 1 890 2 700

Общо 32+1 ЕФП 49 335 (вкл. ЕФП) 18 690 (вкл. ЕФП) 30 645
*ЕФП – Еднократно финансово подпомагане.
7276

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403  
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за други целеви разходи за 2021 г. в 
общ размер до 15 894 236 лв., разпределени, 
както следва:

1. по бюджета на Община Трявна –  
1 870 000 лв. за подмяна на водопровод и 
последващ ремонт на улици в гр. Трявна и 
гр. Плачковци;

2. по бюджета на Община Рила – 470 000 лв. 
за „Стоманобетонова укрепителна стена на 
скат в участък от път III107/I79 – Рила, 
Рилски манастир – Кирилова поляна при км 
31+028 – 31+077“;

3. по бюджета на Община Велинград –  
1 952 000 лв. за ремонт на ул. Бачо Киро –  
Велинград;

4. по бюджета на Община Левски –  
2 433 716 лв. за извършване на неотложни ре
монтни дейности на път PVN 2111, от път трети 
клас III303 до връзката с път PVN 1112, с обща 
дължина 3000 м, с. Варана, община Левски;

5. по бюджета на Община Бяла, област 
Русе – 1 920 000 лв. за реновиране на същест
вуващи и за изграждане на нови подпорни 
стени, възстановяване на основи на мостови 
съоръжения, почистване и облагородяване 
на поречието на река Беленска, град Бяла, 
област Русе;

6. по бюджета на Община Две могили –  
1 653 599 лв. за изграждане на „Спортен ком
плекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния 
план на гр. Две могили;

7. по бюджета на Община Смолян – 
2 496 000 лв. за Инженеринг – Реконструк
ция на водоснабдителна мрежа на с. Виево, 
община Смолян;

8. по бюджета на Община Своге – 679 924 лв.
за неотложни възстановителни работи на 
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транспортен мост над р. Искър, кв. Ромча, 
с. Владо Тричков;

9. по бюджета на Община Мъглиж –  
2 418 997 лв. за реконструкция на второстепен
ни клонове от уличен водопровод в с. Ягода.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, 
т. 1 – 9 да се осигурят чрез преструктуриране 
на разходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. 
в размер 2 000 000 лв. за капиталови разходи 
за мюсюлманското вероизповедание – на Мю
сюлманското изповедание за закупуване на 
имот с цел обособяване в сградния му фонд 
на Висш ислямски институт.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите 
и/или трансферите по централния бюджет 
за 2021 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правото на вероизповедание“, бюджетна 
програма „Вероизповедания“, по бюджета на 
Министерския съвет за 2021 г. и показателите 
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

Чл. 4. (1) Одобрява допълнителни транс
фери за други целеви разходи в общ размер 
до 174 615 лв. за възнаграждения през 2021 г. 
на външните членове на одитните комитети 
към общините, както следва:

1. по бюджета на Община Горна Оряхови
ца – до 8450 лв.;

2. по бюджета на Община Павликени – до 
11 574 лв.;

3. по бюджета на Община Свищов – до  
5509 лв.;

4. по бюджета на Община Стражица – до 
10 753 лв.;

5. по бюджета на Община Видин – до  
11 638 лв.;

6. по бюджета на Община Берковица – до 
11 700 лв.;

7. по бюджета на Община Троян – до 
6532 лв.;

8. по бюджета на Община Велинград – до 
8648 лв.;

9. по бюджета на Община Асеновград – до 
15 600 лв.;

10. по бюджета на Община Карлово – до 
16 291 лв.;

11. по бюджета на Община Кричим – до 
3636 лв.;

12. по бюджета на Община Първомай – до 
14 421 лв.;

13. по бюджета на Община Сливен – до 
17 451 лв.;

14. по бюджета на Столичната община – до 
10 725 лв.;

15. по бюджета на Община Казанлък – до 
13 424 лв.;

16. по бюджета на Община Търговище – до 
8263 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се 
осигурят за сметка на предвидените средства 
по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 5. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от това постановление промени 
по централния бюджет за 2021 г., включително 
на бюджетните взаимоотношения на общините 
с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 
от Закона за вероизповеданията и чл. 25 от 
Постановление № 408 на Министерския съвет 
от 2020 г. за изпълнението на държавния бю
джет на Република България за 2021 г. (обн., 
ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм., бр. 13 и 16 от 2021 г.).

§ 2. В Постановление № 360 на Минис
терския съвет от 2020 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. 
(обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от 
2020 г. и бр. 7, 13, 18 и 93 от 2021 г.), в чл. 1, 
ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 60 се изменя така: 
„60. по бюджета на Община Луко 

вит – 860 000 лв. за: „Дофинансиране ре
конструкцията на водопроводната мрежа по 
улици: Шейново, Хаджи Димитър, Цар Симе 
он I, Панака, Цар Борис I, Съединение, Крак
ра, Костен дол, Кръгояр, Дунав и Коларска, 
гр. Луковит“ – 262 467 лв.; „Текущ ремонт на 
читалищен салон в сградата на НЧ „Димитър 
Благоев – 1895“ – с. Румянцево“ – 97 533 лв.; 
„Ремонт на улици в с. Ъглен, с. Дерманци и 
с. Карлуково“ – 500 000 лв.;“.

2. Точка 132 се изменя така: 
„132. по бюджета на Община Стара Заго

ра – 10 000 000 лв. за: „Реконструкция на ул. 
Войвода Стойчо Черногорски – от кръсто
вището с ул. Анастасия Тошева до бул. Св. 
Патриарх Евтимий, основен ремонт на ул. 
Анастасия Тошева – от кръгово кръстови
ще „Новотехпром“ до ул. Войвода Стойчо 
Черногорски; реконструкция на кръстовище 
при ул. Калояновско шосе и ул. Анаста
сия Тошева и за прилежащите им улични 
осветления – 4 500 000 лв.; изграждане на 
пешеходни и велосипедни алеи – от бул. Цар 
Симеон Велики до Тракийския университет и 
по бул. Св. Патриарх Евтимий – от бул. Цар 
Симеон Велики до кв. Кольо Ганчев и за 
прилежаща инфраструктура – 4 500 000 лв.; 
реконструкция на ул. Св. Княз Борис I –  
1 000 000 лв., и на прилежаща инфраструктура, 
гр. Стара Загора“;“.

§ 3. В Постановление № 376 на Минис
терския съвет от 2021 г. за одобряване на 
допълнителни трансфери за 2021 г. (ДВ, бр. 93 
от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят следните 
изменения:
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1. Точка 10 се изменя така: 
„10. по бюджета на Община Ветри

но – 970 000 лв. за основен ремонт на уличен 
водопровод, с. Неофит Рилски;“.

2. Точка 23 се изменя така:
„23. по бюджета на Община Пещера –  

1 300 000 лв. за основен ремонт на част 
от ул. Стефан Кънчев до кръстовището с 
ул. Св. Константин и ул. Освобождение от  
о.т. 13 – 110; реконструкция на ул. Стефан 
Кънчев – от о.т. 13 до о.т. 27; реконструкция 
на ул. Стара крепост, гр. Пещера – от о.т. 132 
до о.т. 142, гр. Пещера;“.

3. Точка 52 се изменя така: 
„52. по бюджета на Община Каспи

чан – 900 000 лв. за: основен ремонт на: ул. 
П. К. Яворов, гр. Каспичан – 174 000 лв., 
ул. Дунав, гр. Каспичан – 174 000 лв.; ул. Н. 
Й. Вапцаров, гр. Каспичан – 180 000 лв.; ул. 
Ал. Стамболийски, гр. Плиска – 122 000 лв.; 
изготвяне на технически проект за изграждане 
на канализация, пречиствателна станция за 
отпадни води и основен ремонт на водопро
водна мрежа, гр. Плиска – 180 000 лв.; изгот
вяне на технически проект за изграждане на 
пречиствателна станция за отпадни води, гр. 
Каспичан – 70 000 лв.;“.

4. Точка 53 се изменя така:
„53. по бюджета на Община Нови пазар –  

1 000 000 лв. за основен ремонт на ул. Хан 
Крум и на прилежащия є водопровод, 
гр. Нови пазар;“.

§ 4. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министерския 
съвет и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7277

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404  
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на икономиката за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдени разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2021 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „Поли
тика в областта на устойчивото икономическо 
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна 
програма „Облекчаване на регулации, опрос
тяване на процедури по предоставяне на ад

министративни услуги“, с 270 000 лв., в т.ч. 
показател „Персонал“ с 270 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по „По
литика в областта на ефективното външно
икономическо сътрудничество“, бюджетна 
програма „Реализация на експортния по
тенциал и участие в търговската политика 
на Европейския съюз“, с 270 000 лв., в т.ч. 
показател „Персонал“ с 270 000 лв.

Чл. 2. Министърът на икономиката да из
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на икономиката за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на икономиката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7292

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405  
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за определяне на условията, критериите, реда 
и размера на средствата по схема за предоста
вяне на безвъзмездни средства за подпомагане 
на туристическия сектор за компенсиране на 
загуби, възникнали пряко и/или косвено от 
ограниченията в дейността на предприятията 
поради въведените противоепидемични мерки

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. На предприятията от туристичес
кия сектор, упражняващи дейност в един от 
следните кодове на ниво детайлност клас по 
Класификацията на икономическите дейности 
(КИД2008) на Националния статистически 
институт: за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 
55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“: 56.10, 
56.21, 56.29, 56.30; за „Туристическа агент
ска и операторска дейност; други дейности, 
свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 
79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси 
и търговски изложения“: 82.30; за „Други 
дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; 
за „Спортни и други дейности, свързани с 
развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; за 
„Поддържане на добро физическо състояние“: 
96.04, се предоставят безвъзмездни средства 
в общ размер до 30 000 000 лв. за компен
сиране на загуби, възникнали пряко и/или 
косвено от ограниченията в дейността на 
предприятията поради въведените противо
епидемични мерки.
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Чл. 2. (1) Мярката представлява схема 
за държавна помощ под формата на преки 
безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Вре
менната рамка за мерки за държавна помощ 
в подкрепа на икономиката в условията на 
сегашния епидемичен взрив от COVID19, 
приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и 
нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 
3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 
8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., 
C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C 
(2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със срок 
на действие до 31 декември 2021 г.

(2) Средствата се изплащат след получава
нето на положително решение от Европейската 
комисия за съвместимостта на помощта с вът
решния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, 
буква „б“ от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема 
е в размер 30 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят 
на пропорционален принцип спрямо броя 
на одобрените заявления за подпомагане и 
реализирания оборот по допустимите КИД
2008 през 2019 г. без данък върху добавената 
стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от 
реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, 
като индивидуален максимален размер за до
пустимите кандидати в туристическия сектор 
и не повече от размера на загубата, която е 
разликата на стойността на реализирания 
оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната 
стойност на реализирания оборот през 2020 г. 
без ДДС и всички получени държавни помощи 
през 2020 и 2021 г.

Чл. 4. Администратор на държавната по
мощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните 
помощи е министърът на туризма.

Чл. 5. Получателите на помощта са пред
приятия и те са длъжни да поддържат счето
водно отчитане на основата на документална 
обоснованост на стопанските операции и факти 
при спазване на изискванията за съставяне на 
документи съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 6. (1) Допустими кандидати от турис
тическия сектор по мярката са:

1. предприятия от туристическия сектор, 
които осъществяват дейност (основна и/или 
допълнителна) в един от допустимите кодове 
по чл. 1;

2. предприятие, което има регистрация за 
осъществяване на съответната дейност (ос
новна и/или допълнителна), когато за същата 
се изисква такава с нормативен акт, и попада 
в един от кодовете по чл. 1;

3. предприятия, на които разликата на 
стойността на реализирания оборот през 
2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на 
реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и 
всички получени държавни помощи през 2020 
и 2021 г. е равна или поголяма от 500 лв.;

4. предприятия, които към 31 декември 
2019 г. са средни или големи предприятия и 
към 31 декември 2019 г. не са в затруднено 
положение (по смисъла на Общия регламент 
за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);

5. предприятия, които към 31 декември 
2019 г. са микро или малки предприятия и 
към 31 декември 2019 г. са били в затруднено 
положение, но не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно наци
оналното право и не са получили помощ за 
оздравяване или помощ за преструктуриране;

6. предприятия, които са регистрирани 
преди 1 януари 2019 г.;

7. предприятия, реализирали оборот над 
500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 
2019 г. без ДДС.

(2) Недопустими кандидати по мярката:
1. предприятия, които имат задължения 

за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчноосигурителния процесуален кодекс 
към държавата или общината преди 1 януари 
2020 г., установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, и задълженията им не са 
разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. предприятие, което извършва дейност 
в селскостопанския сектор, секторите на 
рибарството и аквакултурите;

3. предприятие, което е в производство 
по несъстоятелност и ликвидация, както и е 
обявено в несъстоятелност;

4. предприятие, което не е изпълнило реше
ние на Европейската комисия за възстановява
не на неправомерна и несъвместима държавна 
помощ или неправилно използвана държавна 
помощ и помощта не е възстановена изцяло.

(3) Максималният размер на държавната 
помощ по отношение на всеки един допуснат 
кандидат не може да надвишава найниската 
стойност от между следните стойности:

1. стойността от пропорционално разпре
деляне до тяхното усвояване спрямо броя на 
одобрените кандидати и реализирания оборот 
през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и

2. стойността на 20 на сто от реализира
ния оборот през 2019 г. без ДДС за всеки 
кандидат, и

3. стойността на разликата, получена от 
реализирания оборот през 2019 г. без ДДС 
минус сумарната стойност на реализирания 
оборот през 2020 г. без ДДС и всички полу
чени държавни помощи през 2020 и 2021 г.;

4. стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 
евро) на ниво група свързани предприятия, 
като всички използвани стойности трябва да 
бъдат в брутно изражение, тоест преди обла
гане с данъци или други такси.

(4) Стойността по ал. 3 отчита и се кумули
ра с всички получени помощи по Временната 
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа 
на икономиката в условията на сегашния епи



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  17   

демичен взрив от COVID19, всички получени 
помощи de minimis и с помощите, получени 
в съответствие с регламентите за групово 
освобождаване, при условие че се спазват 
разпоредбите и правилата за кумулиране, за
ложени в съответните актове от европейското 
законодателство по държавните помощи.

Чл. 7. (1) В срок до 7 дни от отварянето на 
схемата по чл. 2, ал. 1 в Системата за управ
ление на националните инвестиции (СУНИ) 
кандидатите за предоставяне на безвъзмездни 
средства попълват и подават по електронен 
път уеб базиран формуляр за кандидатстване 
и придружителни документи.

(2) Формулярът следва да бъде подписан 
с квалифициран електронен подпис (КЕП), 
издаден от доставчик на квалифицирани 
електронни удостоверителни услуги по сми
съла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) 
№ 910/2014, от лицето, което към дата на 
кандидатстването представлява кандидата.

(3) В случаите, когато кандидатът се пред
ставлява само заедно от няколко физически 
лица, формулярът се подписва с КЕП от 
всяко от тях.

(4) Във формуляра за кандидатстване по 
ал. 1 се попълват следните данни и се дек
ларира, че:

1. данни за правото/регистрацията за 
осъществяване на дейност (основна и/или  
допълнителна) на ниво детайлност клас по 
Класификацията на икономическите дейности 
(КИД2008) на Националния статистически 
институт съгласно чл. 1, ал. 1;

2. данни за реализирания оборот през 
2018 г. без ДДС от дейността за подпомагане 
по чл. 1;

3. данни за реализирания оборот през 2019 г. 
без ДДС от дейността за подпомагане по чл. 1;

4. данни за реализирания оборот през 
2020 г. без ДДС от дейността за подпомагане 
по чл. 1;

5. данни за всички получени държавни 
помощи през 2020 и 2021 г.;

6. данни за основната/допълнителната 
икономическа дейност за 2019 г. съгласно 
КИД2008 на Националния статистически 
институт;

7. данни за банковата сметка или платежна 
сметка, открита при доставчик на платежни 
услуги, различен от банката на кандидата;

8. данни за статута на предприятието за 
2019 г. (микро, малко, средно и голямо);

9. данни за получени държавни помощи 
само в случай че предприятието е получавало 
държавна и/или минимална помощ за период 
от три последователни години, включително 
до датата на деклариране, представляващият 
дружеството посочва:

а) схемата за държавна/минимална помощ, 
по която е получено финансиране;

б) размера на получените средства; 

в) периода, за който се отнасят получените 
средства;

10. предприятието не извършва дейност в 
селскостопанския сектор, секторите на ри
барството и аквакултурите, изложени в т. 23 
от Временната рамка за мерки за държавна 
помощ в подкрепа на икономиката в условията 
на сегашния епидемичен взрив от COVID19;

11. представляваното от кандидата юри
дическо лице не е в производство по несъс
тоятелност или ликвидация, както и че не е 
обявено в несъстоятелност;

12. представляваното от кандидата пред
приятие (както и на ниво група) към 31 де
кември 2019 г. не е в затруднено положение 
(по смисъла на Общия регламент за групово 
освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията), а именно:

а) не е акционерно дружество, дружество с 
ограничена отговорност, командитно дружес
тво с акции, кооперация или друго дружество 
по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС 
(освен ако е МСП, което съществува помалко 
от три години), чийто записан акционерен 
капитал е намалял с повече от половината 
поради натрупани загуби и при приспадането 
на натрупаните загуби от резервите (и всички 
други елементи, които по принцип се считат 
за част от собствения капитал на дружество
то) не се стига до отрицателен кумулативен 
резултат, който надхвърля половината от за
писания акционерен капитал на дружеството;

б) не е събирателно дружество, командитно 
дружество или друго дружество по Приложе
ние II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако 
е МСП, което съществува помалко от три 
години), чийто капитал, вписан в баланса на 
дружеството, е намалял с повече от полови
ната поради натрупани загуби;

в) не е предприятие, което е в процедура по 
несъстоятелност или отговаря на критериите 
на своето вътрешно право, за да бъде обект 
на такава процедура по искане на неговите 
кредитори;

г) не е предприятие, което е получило помощ 
за оздравяване и все още не е възстановило 
заема или не е прекратило гаранцията, или е 
получило помощ за преструктуриране и все 
още е обект на план за преструктуриране;

13. представляваното от кандидата дру
жество е микро или малко предприятие 
(по смисъла на Приложение I към Общия 
регламент за групово освобождаване), което 
към 31 декември 2019 г. е било в затруднено 
положение, при условие че:

а) не е предприятие, което е получило 
помощ за оздравяване и все още не е възста
новило заема или не е прекратило гаранцията, 
или е получило помощ за преструктуриране и 
все още е обект на план за преструктуриране;

б) не е предприятие, което е в процедура по 
несъстоятелност или отговаря на критериите 
на своето вътрешно право, за да бъде обект 
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на такава процедура по искане на неговите 
кредитори;

14. представляваното от кандидата пред
приятие, както и предприятията, с които то 
формира група предприятия, не е получавало 
държавна/минимална помощ:

а) която е обявена за незаконосъобразна 
и несъвместима с общия пазар и по която 
не е изпълнено разпореждане за възстано
вяването є;

б) която заедно с помощта, за която се 
кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лв. 
съгласно максимално допустимия лимит по 
параграф 22, т. 1 от Временната рамка за мерки 
за държавна помощ в подкрепа на икономи
ката в условията на сегашния епидемичен 
взрив от COVID19, приета на 19 март 2020 г. 
(C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 
2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 
3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., 
C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 
564 от 28 януари 2021 г.;

15. на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 5 
от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2 от За
кона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност и чл. 20, § 2 и 3 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. от
носно европейската статистика и за отмяна 
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за 
предоставянето на поверителна статистическа 
информация на Статистическата служба на 
Европейските общности, на Регламент (ЕО) 
№ 322/97 на Съвета относно статистиката на 
Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евра
том на Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските общности 
(ОВ, L 087 от 31 март 2009 г., стp. 164):

а) кандидатът дава съгласието си Национал
ният статистически институт (НСИ) да предос
тави на Министерството на туризма следните 
данни от Годишния отчет за дейността за 2018, 
2019 и 2020 г. на управляваното/представлява
ното от него предприятие, с цел извършване 
на документална проверка на декларираните 
обстоятелства за целите на настоящата схема:

аа) КИД на икономическата (основен и 
допълнителен) дейност;

бб) счетоводен баланс (индивидуален) за 
2018, 2019 и 2020 г.;

вв) отчет за приходите и разходите, съ
държащ и справка за приходите и разходите 
по видове и икономически дейности, за 2018, 
2019 и 2020 г.;

гг) отчет за заетите лица, средствата за 
работна заплата и други разходи за труд за 
2018, 2019 и 2020 г.;

б) кандидатът дава съгласието си предоста
вените от НСИ данни да бъдат разпространя
вани/публикувани в докладите по изпълнение 
на схемата за държавна помощ.

Чл. 8. (1) Подадените формуляри се раз
глеждат от комисия, съставена от длъжностни 
лица и външни експерти, определени със запо
вед на министъра на туризма, която извършва 
проверка за съответствие с критериите за 
изплащане на безвъзмездните средства съглас
но законовите изисквания. За наличието или 
липсата на съответствие се изготвя протокол 
на комисията.

(2) В случай на нередовност и/или непъл
нота на представените документи кандидатът 
се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се 
дава срок 7 дни за отстраняване на нередов
ностите и/или за предоставяне на допълни
телна информация към подадения формуляр 
за кандидатстване. Административният орган 
може да изисква само веднъж отстраняване на 
нередовности или предоставяне на допълни
телна информация по подаденото заявление.

(3) В срок до 14 дни от представянето на 
протокола от комисията по ал. 1 министъ
рът на туризма се произнася със заповед за 
одобряване или отказ от предоставяне на 
безвъзмездните средства. Заповедта се връчва 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез СУНИ.

(4) Със заповедта на министъра на туризма 
по ал. 3 се предоставят средствата по схемата 
за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и 
16 от Закона за държавните помощи.

(5) Средствата по схемата за държавна 
помощ се изплащат по сметката, посочена от 
кандидата във формуляра за кандидатстване.

(6) Заповедта за отказ за предоставяне 
на безвъзмездните средства се връчва през 
СУНИ и подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 9. В срок до шест месеца от датата на 
заповедта за предоставяне на помощта пред
приятията оповестяват в системата СУНИ 
отчетните документи като доказателство за 
усвояване на получените средства.

Чл. 10. Министерството на туризма води 
регистър на отпуснатите средства по образец, 
утвърден със заповед на министъра на туризма. 
Регистърът се публикува на институционална
та страница на Министерството на туризма.

Чл. 11. (1) Предварителният контрол по 
схемата за държавна помощ се извършва от 
министъра на туризма.

(2) Източници на информацията за извърш
ване на предварителния контрол са Нацио
налният туристически регистър, Национал
ният статистически институт, Националната 
агенция за приходите, Столичната община и 
общината по регистрация на предприятието. 
При несъответствие между декларираните от 
кандидата данни и източниците на информа
ция, изброени погоре, вторите се приемат 
за достоверни.

(3) Последващият контрол се извършва 
по реда на Закона за държавната финансова 
инспекция.
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(4) За неправомерно усвояване на помощта 
ще се счита, когато:

1. не се спазва принципът за недопускане 
под никаква форма на реализиране на печал
ба от безвъзмездните финансови средства; 
печалбата подлежи на възстановяване;

2. при наличие на двойно финансиране на 
отчетените разходи получената безвъзмездна 
помощ подлежи на възстановяване, включи
телно начислената законна лихва.

Чл. 12. (1) Възстановяването на непра
вомерно предоставена и получена държавна 
помощ се извършва съгласно Закона за дър
жавните помощи и Правилника за прилагане 
на Закона за държавните помощи.

(2) Неправомерно предоставената държавна 
помощ подлежи на принудително изпълнение 
по реда на Данъчноосигурителния процесу
ален кодекс.

Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на настоящата схема за 

държавна помощ:
1. „Реализиран оборот“ – оборот или реали

зиран оборот без ДДС за едно предприятие е 
сумарният оборот по съответния допустим по 
схемата КОД по КИД2008 (за „Хотелиерство“: 
55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“: 
56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туристическа агент
ска и операторска дейност; други дейности, 
свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 
79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси 
и търговски изложения“: 82.30; за „Други 
дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; 
за „Спортни и други дейности, свързани с 
развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; за 
„Поддържане на добро физическо състояние“: 
96.04), участващ във формирането на оборота 
(нетни приходи от продажби), отразен в КОД 
15100 от приходната част на отчета за при
ходите и разходите на предприятието (ОПР).

2. „Предприятие в затруднено положе
ние“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 
от Регламент (ЕС) № 651/2014.

3. „Свързани предприятия“ – съгласно 
дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1 
на Регламент (ЕС) № 651/2014.

4. „Микро, малки и средни предприятия 
(МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от 
Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.

5. „Квалифициран електронен подпис 
(КЕП)“ към датата на кандидатстване е КЕП 
с титуляр и автор – физическото лице, което 
е официален представител на кандидата, или 
КЕП с титуляр – юридическото лицекан
дидат, като автор на подписа в този случай 
следва да е официалният представител на 
предприятиетокандидат.

6. „Реализирана печалба“ – по смисъла 
на чл. 192, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регла

менти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, 
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, 
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение 
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основа

ние чл. 114 във връзка с чл. 105 от Конститу
цията на Република България, чл. 7, ал. 1 и 2 
от Устройствения правилник на Министер
ския съвет и на неговата администрация във 
връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „в“ и ал. 7 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

§ 3. Указания по прилагането на постано
влението дава министърът на туризма.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7293

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406  
ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

за извършване на промени на утвърдените със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. максимални размери на 
ангажименти за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2021 г. по бюджета на Министер

ството на здравеопазването

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 15, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. показател „Максимален 
размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2021 г.“ със сума 
в размер 32 293 000 лв.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 77 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването.

Министърпредседател:  
Стефан Янев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7294
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 6 от 2006 г. за показателите за шум 
в околната среда, отчитащи степента на дис
комфорт през различните части на денонощи
ето, граничните стойности на показателите 
за шум в околната среда, методите за оценка 
на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението (обн., ДВ, бр. 58 от 2006 г.; изм. 

и доп., бр. 26 от 2019 г.)

§ 1. Наименованието на наредбата се из
меня така: „Наредба № 6 от 2006 г. за пока
зателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности 
на показателите за шум в околната среда, 
в помещенията на жилищни и обществени 
сгради, в зони и територии, предназначени за 
жилищно строителство, рекреационни зони 
и територии и зони със смесено предназна
чение, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението“.

§ 2. В чл. 1, т. 4 накрая се поставя запетая 
и се добавя „в зони и територии, предназначе
ни за жилищно строителство, рекреационни 
зони и територии и зони със смесено пред
назначение“.

§ 3. Наименованието на раздел II се изменя 
така: „Показатели за шум в околната среда, 
гранични стойности на показателите за шум 
в помещенията на жилищни и обществени 
сгради, в зони и територии, предназначени за 
жилищно строителство, рекреационни зони 
и територии и зони със смесено предназна
чение и методи за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението“.

§ 4. В чл. 3 думите „в околната и жизнената 
среда“ се заличават.

§ 5. В чл. 7 думите „метод, посочен“ се 
заменят с „методи, посочени“.

§ 6. В допълнителните разпоредби § 1а се 
изменя така:

„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изиск
ванията на Директива 2002/49/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно оценката и управлението на 
шума в околната среда (специално българско 
издание: глава 15, том 8), Директива (ЕС) 
2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за 

установяване на общи методи за оценка на 
шума в съответствие с Директива 2002/49/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ, L 168 от 1.07.2015 г.) и Директива (ЕС) 
2020/367 на Комисията от 4 март 2020 г. за 
изменение на приложение III към Директива 
2002/49/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета във връзка с установяването на методи 
за оценка на вредните въздействия на шума 
в околната среда (OB, L 67 от 5.03.2020 г.).“

§ 7. Приложение № 4 към чл. 7 се изменя 
така:

„Приложение № 4 
към чл. 7

Методи за оценка на вредните ефекти
I. Въведение:
За целите на настоящото приложение:
Lden се приема като L24;
Под израза „road“, използван във формулите 

в т. III, се разбира „автомобилен трафик“.
Под израза „rail“, използван във формулите 

в т. III, се разбира „железопътен трафик“.
Под израза Lnight се разбира Lнощ.
Под израза „air“, използван във формулите в 

т. III, се разбира авиационен (въздушен) шум. 
Под израза „вредно въздействие“, използван 

във формулите, се разбира „вреден ефект“.
II. Група вредни ефекти 
1. При определяне на вредните ефекти от 

въздействието на шума върху населението се 
използва съотношението „експозиция – ефект“. 
То включва съотношението между:

а) степента на дискомфорт, предизвикан от 
шума, и стойността на L24 от автомобилен, 
релсов (трамвай, метро) и железопътен трафик 
и от авиационния (въздушен) шум, промиш
ления шум и шума от локални източници;

б) смущенията върху съня на хората и 
стойността на Lнощ от автомобилен, релсов 
(трамвай, метро), железопътен и въздушен 
трафик, от промишления шум и шума от 
локални източници.

2. За целите на оценката на вредните ефекти 
се взема предвид и следното:

a) исхемична болест на сърцето (IHD) – със 
съответни кодове BA40 – BA6Z от Международ
ната класификация на болестите (XI ревизия), 
установена от Световната здравна организация;

б) силен дискомфорт (HA);
в) сериозни смущения на съня (HSD).
III. Изчисляване на вредните ефекти 
1. Вредните ефекти се изчисляват по един 

от следните начини:
а) относителния риск (RR) от вреден ефект, 

определен като:
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б) абсолютния риск (AR) от вреден ефект, 
определен като:

2. По отношение на:
2.1. Исхемична болест на сърцето (IHD) 
За изчисляването на относителния риск 

(RR) за вредния ефект „исхемична болест 
на сърцето“ и заболяемостта (i) се използват 
следните съотношения „експозиция – ефект“:

а) за шума от автомобилния трафик:

2.2. Силен дискомфорт (НА) 
За изчисляването на абсолютния риск 

(AR) за вредния ефект „силен дискомфорт“ 
се използват следните съотношения „експо
зиция – ефект“:

а) за шума от автомобилния трафик:

б) за шума от железопътния трафик:

в) за авиационния (въздушния) шум:

2.3.Сериозни смущения на съня (HSD) 
За изчисляването на абсолютния риск 

(AR) за вредния ефект „сериозни смущения 
на съня“ се използват следните съотношения 
„експозиция – ефект“:

а) за шума от автомобилния трафик:

б) за шума от железопътния трафик:

в) за авиационния (въздушния) шум:

3. Оценка на вредните ефекти 
3.1. Степента на излагане на населението 

се оценява поотделно за всеки източник на 
шум и всяко вредно въздействие. Когато едни 
и същи лица са изложени едновременно на 
въздействието на различни източници на 
шум, вредните ефекти като цяло могат да 
не се кумулират. Тези ефекти обаче могат да 
бъдат сравнени, за да се оцени относителната 
тежест на всеки шум.

3.2. Оценка за исхемичната болест на 
сърцето: 

3.2.1. За исхемичната болест на сърцето 
в случай на шум от железопътен трафик и 
авиационен (въздушен) шум се смята, че на
селението, изложено на нива, надвишаващи 
съответните нива на Lden, е изложено на пови
шен риск от заболяване, като същевременно 
точният брой N на случаите на заболяване 
не може да бъде изчислен.

3.2.2. За исхемичната болест на сърцето в 
случай на шум от автомобилен трафик делът на 

случаите на конкретното вредно въздействие 
върху населението, изложено на относителен 
риск (RR), дължащ се според изчислението на 
шум в околната среда, се получава за източника 
на шум x (автомобилен), вредното въздействие 
y (IHD) и заболяемостта i посредством:

,

където:
 – PAFx,y е относимата част от населението,
 – наборът от j шумови ленти се състои от 

отделни ленти, обхващащи наймного 5 dB 
(напр.: 50 – 51 dB, 51 – 52 dB, 52 – 53 dB и др. 
или 50 – 54 dB, 55 – 59 dB, 60 – 64 dB и т.н.),

 – pj – онази част от цялото население P в 
оценявания район, която е изложена на въз
действие в jтата лента на излагане с даден 
относителен риск (RR) на конкретно вредно 
въздействие RRj,x,y. RRj,x,y се изчислява за всяка 
шумова лента при нейната централна стойност, 
като се използват формулите, описани в т. III 
(напр.: в зависимост от наличието на данни, 
при 50,5 dB за шумовата лента 50 – 51 dB 
или при 52 dB за шумовата лента 50 – 54 dB).

3.2.3. За исхемичната болест на сърцето 
в случай на шум от автомобилен трафик 
общият брой N на случаите на заболяване 
(лица, засегнати от вредното въздействие y; 
брой относими случаи), дължащи се на из
точника x, е:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (формула 11),
където:
 – PAFx,y,i се изчислява за заболяемост i;
 – Iy e заболяемостта от исхемична болест 

на сърцето в района, подлежащ на оценката, 
която може да бъде получена от здравните 
статистически данни за региона или страната, 
където е разположен районът;

 – Р – общият брой на населението в райо
на, предмет на оценката (сборът от населени
ето, изложено в различните шумови ленти).

3.3. За силния дискомфорт и сериозните 
смущения на съня в случай на шум от авто
мобилен трафик общият брой N на лицата, 
засегнати от вредното въздействие y (брой на 
относимите случаи), дължащ се на източника 
x, за всяка комбинация от източника на шум 
x (автомобилен, железопътен или авиационен 
източник) и вредно въздействие y (HA, HSD) е:

,
където:
 – ARx,y е AR за съответното вредно въз

действие (HA, HSD) и се изчислява при цен
тралната стойност на всяка шумова лента, като 
се използват формулите, определени в т. III 
(напр.: в зависимост от наличието на данни, 
при 50,5 dB за шумовата лента 50 – 51 dB 
или при 52 dB за шумовата лента 50 – 54 dB);

 – nj – броят на лицата, изложени в j-тата 
лента на излагане.
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IV. Методите за оценка на съотношението 
„експозиция – ефект“ може да се прилагат и 
в специфични случаи, като:

а) групи от населението, чувствителни 
към шума;

б) сгради със специална изолация срещу 
шум;

в) сгради с тиха фасада (когато за една от 
страните на сградата стойността на показа
теля L24 е с повече от 20 dB(A) пониска от 
другите страни, измерен на 4 m от основата 
и на 2 m пред нея);

г) тонален или импулсен шум;
д) други специфични случаи, вкл. сгради, 

подлежащи на усилена защита от шум.
V. За оценка на вредните ефекти на шума 

допълнително се използват и общовалидните 
методи, намиращи приложение в областта 
на епидемиологията на незаразните болести. 
Тяхната цел е да се определят приоритетните 
области, очертаващи се като проблемни при 
експозицията на шум, с оглед намаляване на 
здравния риск от въздействието му. Един от 
тези методи е анкетният метод:

Анкетният метод дава възможност за 
идентифициране както на рисковия фактор, 
така и на вредните здравни ефекти за експо
нираното население.

1. Методът идентифицира:
а) границите и степента на дискомфорт 

при излагане на шум;
б) основните източници на шум, оказващи 

неблагоприятно въздействие;
в) времето от денонощието, в което тези 

източници оказват въздействие;
г) продължителността на отрицателното 

шумово въздействие в отделните части на 
денонощието (в часове).

2. Организирането и планирането на анкет
но проучване се съобразява с изискванията за:

а) подбор и обем на изследвания контингент;
б) създаване и съхраняване на базата данни;
в) последваща обработка на данните от 

анкетните карти с подходящи статистически 

методи за оценка на вероятната връзка между 
шум и здраве.

3. Прилагането на метода позволява фор
мулирането на подходящи мерки и разра
ботването на профилактични програми за 
намаляване и предотвратяване на неблагопри
ятното въздействие на шума при източника 
на възникването му, по пътя на неговото 
разпространение и в мястото на шумовото 
въздействие.

За оценка на шумовата експозиция и ответ
ната реакция на населението са необходими 
данни, изясняващи:

а) броя, възрастовия състав и здравното 
състояние на хората, подложени на шум;

б) евентуалното шумово натоварване в 
производствена среда (ако има такова) с оглед 
оценка на общата шумова експозиция;

в) тежестта, съобразена с граничните стой
ности на нивата на шума, времетраенето и 
период от денонощието (ден, вечер или нощ) 
на шумово въздействие;

г) характеристиката на основния въздейст
ващ шум (съгласно анкетната карта);

д) индивидуалната оценка на шума от хо
рата, подложени на неговото влияние.

За получаването на статистически данни е 
необходима представителна извадка и използ
ването на адекватна статистическа обработка.

Информацията относно нивата на шум 
през времето на денонощието, за което са 
получени данни за смущаващо въздействие, 
се осигурява чрез измервания, съпътстващи 
провеждането на анкетното проучване.

Анкетната карта освен посочените въпроси 
може да се допълва и с други специфични въп
роси в зависимост от целта на изследването.

Забележка. Посоченият анкетен метод за 
оценка на вредните ефекти върху здравето, 
предизвикани от шума, е препоръчителен. За 
оценка на вредните ефекти от шума могат да се 
използват и други методи, намиращи приложение 
в областта на епидемиологията на незаразните 
болести.

Анкетна карта за оценка на въздействието на шума

А.1 Данни за анкети
рания:

1. Адрес:
2. Пол: 
3. Възраст:
4. Граждански статус: неомъжена/неженен, омъжена/женен или съжител
ство на семейни начала
5. Образование: основно/средно/професионално/висше
6. Упражнявана професия:
7. Предходно занятие:
8. Общ трудов стаж:
9. Подлагане на производствен шум (бр. години):
10. Наличие на хронични заболявания (бр. години):
сърдечносъдови/неврологични/язвена болест/болест на ухото (глухота, 
понижен слух, отит, неврит)/друго:
11. Продължителност на работа: 32 часа и повече в седмица/между 19 
и 32 часа в седмица/помалко от 19 часа в седмица/домакиня/домакин, 
пенсионер, учи, доброволец, безработен, инвалид
12. Спане през деня: да/не (поради нощна смяна/учи/безработен)
13. Продължителност на пребиваване в жилището:
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Б.1 Данни за жилището 1. Вид на сградата – къща/многоетажна сграда (етажи):
2. Кога е построено: преди 1972 г./между 1972 и 1989 г./след 1989 г.
3. Конструкция на сградата: тухлена/едропанелна/пълзящ кофраж/пакето
повдигащи плочи/сглобяеми плоскости
4. Етаж на живеене:
5. Ниво на шума при сградата, dB(A):
6. Положение на сградата, в която живее лицето, по отношение на основ
ния източник на шум:
7. Наличие на зелени насаждения, разположени между сградата и основния 
източник на шум (ширина на зелената ивица в метри):
8.1. Вид на помещенията, ориентирани към шумната страна:
8.2. Вид на помещенията, ориентирани към помалко шумната страна:
9. Какво е жилището: собствено/под наем/друго
10. Колко години живеете в това жилище 
(бр. години – при помалко от 1 г. се приема 1 г.):

В.1 Кои са положител
ните страни на това 
да живееш тук? 
(възможни са повече 
от един отговори)

– Къщата има хубаво разположение
– Достатъчно място
– Спокойствие
– Хубав изглед
– Има много зеленина/възможности за отдих
– Слаб трафик
– Магазините са наблизо
– Работното място е наблизо
– Спирката на автобуса/трамвая/тролея е наблизо
– Училището е наблизо
– Близо е до центъра на града
– Добра транспортна връзка с центъра на града
– Летището е наблизо
– В близост до приятели/роднини
– Чиста околна среда
– Районът е безопасен
– Други (без позитивни отговори)

В.2 Кои са отрицателни
те страни да живееш 
тук? 
(възможни са повече 
от един отговори)

– Няма хубав изглед
– Недостатъчно място
– Няма достатъчно зеленина/възможности за отдих
– Шумно място
– Натоварено автомобилно движение
– Магазините са далече
– Работното място е далече
– Спирката на автобуса/трамвая/тролея е далече
– Училището е далече
– Далече е от центъра на града
– Няма добра транспортна връзка с центъра на града
– Далече от приятели/роднини
– Къщата (или градината) няма хубаво разположение
– Летището е наблизо
– Замърсена околна среда
– Районът не е безопасен
– Други (без негативни отговори)

В.3 До каква степен 
сте доволни от:

Изключително 
доволен

Много 
доволен

Доволен Недоволен 
до известна 

степен

Категорично 
недоволен

Жилището  –  –  –  –  – 

От това да живееш 
в този квартал

 –  –  –  –  – 

Г.1 Колко често чувате във или около жилището си следните източници на шум:

(за всеки по 1 отбе-
лязване):

Всеки ден Поне 
веднъж в 
седмицата

Поне веднъж 
в месеца

Поне веднъж 
в годината

Никога



СТР.  24  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

– Градски трафик  –  –  –  –  – 

– Трафик от шосе, 
магистрала

 –  –  –  –  – 

– Леки автомобили  –  –  –  –  – 

– Коли за разнася
не на стоки

 –  –  –  –  – 

– Тежкотоварни ав
томобили

 –  –  –  –  – 

– Мотоциклети  –  –  –  –  – 

 – Градски транс
порт

 –  –  –  –  – 

Г.2 До каква степен, по скала от 0 до 10, шумът Ви притеснява, предизвиква безпокойство или 
досада, докато сте вкъщи?

(0 – не, 10 – много 
силно)

не много 
слабо

слабо средно силно много силно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Транспортен шум

– автомобилен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– мотоциклетен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– обществен транс
порт

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– товарен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– метро  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– железопътен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– трамваен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– авиационен  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– друго  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

2. Промишлен шум  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Квартален шум

– автостоянки  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– гаражи  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– сметосъбиране  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– почистване  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– автомобили  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– мотоциклети  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– мотопеди  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– площадки за игра  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– детски площадки  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– спортни площадки  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– училища  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– детски градини, 
ясли

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– магазини  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– товароразтоварни 
дейности

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– ресторанти  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– закусвални и др.  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– кинотеатри  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– клубове и др.  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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– автогара  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– жп гара  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– летище  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– трафопост  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– други  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4. Вътресградов шум, 
предизвикан от:

– магазини  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– работилници  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– заведения за хра
нене и развлечения

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– хладилно оборуд
ване

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– вентилатори  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– хидрофорни уредби  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– трафопостове в 
сграда

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– шум от стълбищни 
площи

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– шум от асансьор  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– други  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

5. Вътрежилищен 
шум, проникващ от:

– битови прибори  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– радио  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– телевизор  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– аудиоуредба  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– свирене на музика
лен инструмент

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– високи разговори  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– викове  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– плач на деца  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– стъпки  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– преместване на 
мебели

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– други  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Г.3 До каква степен, по скала от 0 до 10, считате себе си за чувствителен към шума?

(0 – не, 10 – много 
силно)

не много 
слабо

слабо средно силно много силно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г.4 Имате ли домашно животно – куче, котка, птица или гризач, което живее в жилището Ви? –  
Да/Вече не/Не

Д.1 Жилището Ви има 
ли специална изо
лация от външния 
шум?

– Да, още при изграждането му.
– Да, покъсно със средства на общината или друга институция.
– Да, покъсно от собственика.
– Няма.
– Не знам.
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Д.2 Има ли шумова изо
лация жилището Ви 
специално по отно
шение на шума от ...? 
(възможен е повече от 
един отговор)

– Пътен трафик
– Самолети
– Влакове
– Промишлени предприятия
– Барове/дискотеки
– Съседи
– Други
– Не знам

Д.3 До каква степен, по скала от 0 до 10, сте доволен от изолирането на Вашето жилище от 
външни шумове?

(0 – не, 10 – много 
силно)

не много сла
бо

слабо средно силно много силно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д.4 Проветрявате ли жилището си помалко, отколкото е необходимо според Вас, поради авто
мобилното движение?

Да, често Да, понякога Не, никога

А – заради шума  –  –  – 

Б – заради мириз
мата

 –  –  – 

В – заради праха/
смога

 –  –  – 

Д.5 Проветрявате ли жилището си помалко, отколкото е необходимо според Вас, поради самолетите?

Да, често Да, понякога Не, никога

А – заради шума  –  –  – 

Б – заради мириз
мата

 –  –  – 

В – заради праха/
смога

 –  –  – 

Е.1 Как во е Вашето 
общо здравословно 
състояние? 
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Много добро
– Добро
– Сравнително добро
– Понякога добро, понякога лошо
– Лошо

Е.2 Колко често използ
вате хапчета за сън 
или успокоителни?

– Всяка нощ
– Често 
– Рядко 
– Никога

Е.3 По кое време обик
новено си лягате 
през работните дни? 
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Преди 21.00 ч.
– Между 21.00 ч. и 21.30 ч.
– Между 21.30 ч. и 22.00 ч.
– Между 22.00 ч. и 22.30 ч.
– Между 22.30 ч. и 23.00 ч.
– Между 23.00 ч. и 23.30 ч.
– Между 23.30 ч. и 24.00 ч.
– След 24.00 ч.
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Е.4 По кое време обик
новено се събуждате 
сутрин през работ
ните дни?
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Преди 05.00 ч.
– Между 05.00 и 05.30 ч.
– Между 05.30 и 06.00 ч.
– Между 06.00 и 06.30 ч.
– Между 06.30 и 07.00 ч.
– Между 07.00 и 07.30 ч.
– Между 07.30 и 08.00 ч.
– След 08.00 ч.

Е.5 По кое време обик
новено си лягате 
през почивните дни? 
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Преди 21.00 ч.
– Между 21.00 ч. и 21.30 ч.
– Между 21.30 ч. и 22.00 ч.
– Между 22.00 ч. и 22.30 ч.
– Между 22.30 ч. и 23.00 ч.
– Между 23.00 ч. и 23.30 ч.
– Между 23.30 ч. и 24.00 ч.
– След 24.00 ч.

Е.6 По кое време обик
новено се събуждате 
през почивните дни? 
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Преди 06.00 ч.
– Между 06.00 и 06.30 ч.
– Между 06.30 и 07.00 ч.
– Между 07.00 и 07.30 ч.
– Между 07.30 и 08.00 ч.
– Между 08.00 и 08.30 ч.
– Между 08.30 и 09.00 ч.
– След 09.00 ч.

Е.7 Спите ли обикнове
но и по друго време 
на деня? 
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Ако е да: 
– Между ....... и ....... часа

Е.8 Колко често спите на 
отворен прозорец?
(като изключите еди-
ничните или редките 
случаи)

– Винаги
– Често
– Понякога
– Рядко
– Никога

Е.9 Колко често сънят Ви се нарушава вследствие шум от следните източници? (като изключите 
единичните или редките случаи)

(само по един период 
за източник на шум)

Всеки ден Поне 
веднъж в 
седмицата

Поне веднъж 
в месеца

Поне веднъж 
в годината

Никога

– Градски трафик  –  –  –  –  – 

– Трафик от шосе, 
магистрала

 –  –  –  –  – 

– Леки автомобили  –  –  –  –  – 

– Коли за разнасяне 
на стоки

 –  –  –  –  – 

– Тежкотоварни ав
томобили

 –  –  –  –  – 

– Мотоциклети  –  –  –  –  – 

– Мотопеди  –  –  –  –  – 

– Граждански са
молети

 –  –  –  –  – 

– Военни самолети  –  –  –  –  – 
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– Авиация найобщо  –  –  –  –  – 

– Пътнически вла
кове

 –  –  –  –  – 

– Товарни влакове  –  –  –  –  – 

– Трамваи, метро  –  –  –  –  – 

–  Д р у г  г р а д с к и 
транспорт

 –  –  –  –  – 

– Промишлени пред
приятия

 –  –  –  –  – 

– Строежи и разру
шаване на сгради

 –  –  –  –  – 

– Доставки в мага
зини и офиси

 –  –  –  –  – 

– Барове, дискотеки  –  –  –  –  – 

– Лунапаркове и др.  –  –  –  –  – 

– Шумни спортове 
(мотоциклетни със
тезания и др.)

 –  –  –  –  – 

– Съседи  –  –  –  –  – 

– Неизвестен източ
ник

 –  –  –  –  – 

Е.10 До каква степен, от 0 до 10, шумът (от източник) нарушава съня Ви, когато сте вкъщи?

(0 – не, 10 – много 
силно)

не много сла
бо

слабо средно силно много силно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– Градски трафик  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Трафик от шосе, 
магистрала

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Леки автомобили  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Коли за разнасяне 
на стоки

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Тежкотоварни ав
томобили

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

 – Градски транс
порт

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Мотоциклети  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Мотопеди  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Граждански само
лети

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Военни самолети  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Авиация 
найобщо

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Пътнически вла
кове

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Товарни влакове  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Трамваи, метро  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Промишлени пред
приятия

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Строежи и разру
шаване на сгради

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Доставки в мага
зини и офиси

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Барове, дискотеки  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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– Лунапаркове и др.  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Шумни спортове 
(мотоциклетни със
тезания и др.)

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

– Съседи  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

 – Неизвестен из
точник

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Е.11 Сънят нарушава ли 
Ви се от шума, за
щото Ви събужда, 
не Ви позволява да 
заспите или и двете?

– Събужда ме
– Не ми позволява да заспя
– И двете
– Не ме безпокои

Ж.1 В какво се изразява 
влиянието на шума?
(възможен е повече от 
един отговор)

– Предизвиква раздразнение
– Главоболие
– Пречи на съня
– Пречи на почивката
– Затруднява възприемането на речта
– Затруднява слушането на радио
– Затруднява следенето на телевизия
– Пречи на умствената работа
– Пречи на ученето

Ж.2 Какво е влиянието 
на шума върху Вас?

– Забелязвате ли привикване към шума: – Да/Не
– Изпитвали ли сте желание да се оплачете: – Да/Не
– Оплаквали ли сте се в някоя организация/учреждение по отношение 
на шума: – Да/Не

Ж.3 Какви са Вашите 
изисквания и пред
ложения за намаля
ване на шума?

Място:                                  Дата:           Провел анкетата:“

Министър на здравеопазването:  
Стойчо Кацаров

Министър на околната среда и водите:  
Асен Личев

7073

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

НАРЕДБА № 12  
от 18 ноември 2021 г.

за специфичните изисквания при търговия 
с храни от разстояние

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания при търговия 

с храни от разстояние;
2. осъществяването на официален контрол 

при търговия с храни от разстояние.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. всяко физическо или юридическо лице, 
което пуска на пазара храни, чрез средства за 
комуникация от разстояние – бизнес оператор 
по смисъла на чл. 3, параграф 3 във връзка 
с параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
на Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството 
в областта на храните, за създаване на Евро
пейски орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно безопасност
та на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002);

2. доставчик на услуги по смисъла на § 1, 
т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона 
за храните.

(2) Търговия с храни от разстояние може 
да се извършва само от лица, регистрирани 
съгласно чл. 61 от Закона за храните. 
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1. отговарят на приложимите хигиенни 
изисквания на Приложение II, Глава IV от 
Регламент (ЕО) № 852/2004; 

2. са идентифицирани, с цел осигуряване 
на проследимост;

3. имат обозначение с името или наиме
нованието на бизнес оператора доставчик.

(4) При извършване на търговия с храни 
от разстояние се допуска доставяне на храни 
и без използване на превозни средства, ако 
се използват контейнери или други подходя
щи вторични транспортни опаковки, които 
отговарят на изискванията по ал. 3.

(5) При извършване на търговия с храни 
от разстояние се допуска използването на 
пощенски и куриерски услуги. Пощенските 
и куриерските дейности трябва да отговарят 
на изискванията на глава втора, раздел III 
от Закона за храните.

(6) В случаите по ал. 5 при регистрация по 
чл. 61 от Закона за храните лицата по чл. 2 
посочват в заявлението ЕИК на търговеца, 
който ще извършва транспортиране на храни 
при търговия от разстояние.

(7) Изискването по ал. 6 се прилага и 
в случаите, когато за осъществяването на 
пощенски и куриерски услуги се използват 
бизнес оператори, регистрирани по чл. 26, 
ал. 4 от Закона за храните.

Чл. 6. (1) При извършване на търговия с 
храни от разстояние се доставят предварително 
опаковани храни или опаковани в търговските 
помещения по заявка на потребителя.

(2) За опаковане на храните по ал. 1 се из
ползват само материали и предмети за контакт 
с храни, които отговарят на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. 
относно материалите и предметите, предназ
начени за контакт с храни, и за отмяна на 
директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО.

(3) Опаковането се извършва по начин, 
който предпазва храните от замърсяване по 
време на тяхната доставка.

Чл. 7. (1) Лицата, които извършват доставки 
на храни при търговия от разстояние до кра
ен потребител, трябва да притежават лични 
здравни книжки в съответствие с изисквани
ята на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните 
изисквания към лицата, работещи в детските 
заведения, специализираните институции за 
деца и възрастни, водоснабдителните обекти, 
предприятията, които произвеждат или тър
гуват с храни, бръснарските, фризьорските и 
козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).

(2) Личната здравна книжка се представя 
при поискване от контролните органи.

Г л а в а  т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ТЪРГО

ВИЯ С ХРАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 8. (1) Официалният контрол при тър
говия с храни от разстояние, с изключение на 
бутилирани натурални минерални, изворни и 

Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ 
ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 3. При търговия с храни от разстоя
ние лицата по чл. 2 спазват изискванията на 
Закона за храните, Закона за управление на 
агрохранителната верига, Закона за защита на 
потребителите и актовете по прилагането им, 
Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) 
№ 852/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиена
та на храните (Регламент (ЕО) № 852/2004), 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. 
за предоставянето на информация за храните 
на потребителите, за изменение на регламен
ти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета и за от
мяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, 
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 
1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ди
рективи 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията 
и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията 
(ОВ, L 304/18 от 22.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011), а в случаите, когато се търгуват от 
разстояние храни от животински произход – и 
на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно определяне на специфични хигиенни 
правила за храните от животински произход 
(Регламент (ЕО) № 853/2004).

Чл. 4. Лицата по чл. 2 предоставят на 
потребителите:

1. информация за храните, които се търгуват 
от разстояние, в съответствие с изискванията 
на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на 
Закона за храните и на подзаконовите актове 
по прилагането му;

2. информацията по чл. 4 от Закона за 
електронната търговия.

Чл. 5. (1) За транспортиране на храни, 
търгувани от разстояние, се използват превоз
ни средства, които отговарят на хигиенните 
изисквания на Приложение II, Глава IV от 
Регламент (ЕО) № 852/2004 и на глава вто
ра, раздел III от Закона за храните и/или са 
снабдени с контейнери за транспортиране на 
храни при спазване на приложимите хигиенни 
изисквания на Приложение II, Глава IV от 
Регламент (ЕО) № 852/2004.

(2) В случаите, когато при транспортиране 
на храни, търгувани от разстояние, се използ
ват мотоциклети, мотопеди, индивидуални 
електрически превозни средства и велосипеди, 
тези превозни средства се обявяват от бизнес 
оператора в процедурата по регистрация на 
обект по чл. 26 от Закона за храните.

(3) Превозните средства по ал. 2 трябва да 
са снабдени с контейнери или други подходя
щи вторични транспортни опаковки, които:
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трапезни води, се извършва от Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ).

(2) Официалният контрол при търговия от 
разстояние на бутилирани натурални мине
рални, изворни и трапезни води се извършва 
от регионалните здравни инспекции.

(3) Официалният контрол по ал. 1 и 2 се 
извършва съгласно изискванията на Закона 
за храните, Закона за управление на агро
хранителната верига, Регламент (ЕС) 2017/625 
на Европейския парламент и на Съвета от 15 
март 2017 г. относно официалния контрол и 
другите официални дейности, извършвани с 
цел да се гарантира прилагането на законо
дателството в областта на храните и фура
жите, правилата относно здравеопазването 
на животните и хуманното отношение към 
тях, здравето на растенията и продуктите за 
растителна защита, за изменение на регла
менти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, 
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и 
на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) 
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 
2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регла
менти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета, дирек
тиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО 
на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета 
(Регламент относно официалния контрол) (ОВ, 
L 95 от 7.04.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625) 
и актовете по прилагането им.

Чл. 9. (1) Служителите на БАБХ, осъ
ществяващи официален контрол в областта 
на храните, вземат проби от храни, търгува
ни от разстояние, за целите на официалния 
контрол съгласно изискванията на Наредба 
№ 7 от 2020 г. за условията и реда за вземане 
на проби и лабораторно изпитване на храни 
(ДВ, бр. 89 от 2020 г.).

(2) Вземането на проби се извършва чрез 
поръчка през средството за комуникация от 
разстояние, като служителите по ал. 1:

1. предварително се идентифицират и 
уведомяват бизнес оператора за целта на 
поръчката; или

2. спазват изискванията на чл. 36 от Ре
гламент (ЕС) 2017/625.

Чл. 10. В случаите на вземане на проби 
за лабораторни изпитвания в процеса на 
разследване на съмнение за разпространение 
на храни чрез търговия от разстояние, кои
то не са безопасни или са обект на измама, 
и/или бизнес операторът не е идентифициран, 
пробите са за сметка на официалния контрол 
и се вземат чрез поръчка през средство за ко
муникация от разстояние, без да се уведомява 
предварително бизнес операторът.

Чл. 11. При констатиране на несъответ
ствия с нормативните изисквания при из
вършване на дейност от доставчик на услуги, 
установен на територията на друга държава 
членка, органите на БАБХ подават уведомле
ния чрез системата за бързо предупреждение 
за храни и фуражи (RASFF) по чл. 50 от Ре
гламент (ЕО) № 178/2002 или чрез системата 
за административна помощ и сътрудничество.

Чл. 12. (1) При осъществяване на официа
лен контрол на търговия с храни от разстояние 
БАБХ може да иска съдействие от органите 
на Министерството на вътрешните работи, 
Агенция „Митници“ и Комисията за защита 
на потребителите.

(2) При съмнение за разпространение на 
храни чрез търговия от разстояние, които не 
са безопасни или са обект на измама, и при 
извършване на търговия от разстояние от 
неидентифицирани бизнес оператори в раз
следването може да се включат и служители 
от ведомствата по ал. 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Неидентифициран бизнес оператор“ е 

бизнес оператор, който не е изпълнил изис
кванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за 
електронната търговия.

2. „Търговия от разстояние“ е предлагане 
и разпространение на храни чрез средствата 
за комуникация от разстояние – интернет 
страница, социална медия, телефонен но
мер, пощенски адрес, електронна поща и 
др., между бизнес оператори с храни или 
между бизнес оператор и краен потребител, 
като получаването на храните може да се 
извършва чрез директна доставка посред
ством пощенска, куриерска услуга или със 
собствен транспорт на бизнес оператора или 
доставчика на услуги или чрез доставяне на 
място, определено от получателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание 

чл. 64 от Закона за храните и чл. 7а от Закона 
за нормативните актове.

§ 3. Наредбата е нотифицирана по реда на 
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., 
установяваща процедура за предоставянето 
на информация в сферата на техническите 
регламенти и правила относно услугите 
на информационното общество (ОВ, L 241, 
17.9.2015 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Явор Гечев

7168
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н12 от 12.04.2010 г. за условията 
и реда за изплащане на възнагражденията 
и обезщетенията на военнослужещите (обн., 
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; доп., бр. 81 от 2011 г.; 
изм. и доп., бр. 101 от 2012 г.; доп., бр. 66 от 

2018 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 3, т. 2 думите „акт за смърт 
на военнослужещия“ се заменят с „препис от 
акт за смърт на военнослужещия“.

§ 2. В чл. 18 се създава изречение второ: 
„Препис от акта за смърт и удостоверението 
за наследници и/или родствени връзки по 
чл. 17, ал. 3, т. 2 и 3 се набавят служебно от 
общинската администрация от командира/
началника или определено от тях длъжностно 
лице от съответното военно формирование/
структура.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Започналите производства се довърш

ват по досегашния ред. Документите по чл. 17, 
ал. 3, т. 2 и 3, които предстои да се искат 
от правоимащите лица, може да се изискат 
служебно по реда на чл. 18, изр. второ.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Пламен Йорданов

7172

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н19 от 13.06.2011 г. за условията 
и реда за подбор на студенти и ученици за 
предоставяне на стипендия с цел придоби
ване на професионална квалификация за 
изпълнение на служба в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската 

армия (ДВ, бр. 50 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „копие на“ се за
личават.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Документите по ал. 2, т. 2 и 5 се на

бавят служебно от общинската администра
ция и Министерството на правосъдието от 
оправомощено от министъра на отбраната 
длъжностно лице от структурата, определе
на със заповедта по чл. 4, ал. 1, в която се 
подават заявленията.“

Заключителни разпоредби
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „Уп

равление на човешките ресурси“ се заменят 
с „Управление на човешките ресурси в от
браната“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър:  
Пламен Йорданов

7173

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № H1 от 9.01.2014 г. за регистрация, 
първоначално определяне, поддържане на 
летателната годност, експлоатация на свръх
леки въздухоплавателни средства, обучение и 
издаване на свидетелства за правоспособност 
на пилотите и контрола върху тях (обн., ДВ, 
бр. 7 от 2014 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.; изм. и 
доп., бр. 53 от 2018 г.; доп., бр. 55 от 2019 г.; 

изм., бр. 12 от 2020 г.)

§ 1. В заглавието на наредбата след думата 
„тях“ се добавя „и въздушните спортове“. 

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ж“ и „й“ от Приложение 
II към Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европей
ския парламент и на Съвета от 20 февруари 
2008 г. относно общи правила в областта на 
гражданското въздухоплаване, за създаване 
на Европейска агенция за авиационна без
опасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) 1592/2002 и 
Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.)“ 
се заменят с „и „и“ от т. 1 на Приложение I 
към Регламент (ЕО) 2018/1139 на Европей
ския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. 
относно общи правила в областта на граж
данското въздухоплаване и за създаването на 
Агенция за авиационна безопасност на Евро
пейския съюз и за изменение на регламенти 
(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) 
№ 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на регла
менти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета и Регла
мент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент 
(ЕС) 2018/1139)“.

2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. планери – клас (S).“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните до

пълнения:
1. В т. 10 след думите „въздушни спортове“ 

се поставя запетая и се добавя „а в случай 
на парашутизъм – удостоверението се издава 
при спазване на изискванията на приложение 
VIII, подчаст „Д“, раздел 3, SPO.SPEC.PAR.100, 
SPO.SPEC.PAR.105 и SPO.SPEC.PAR.110 от 
Регламент (ЕС) 965/2012 на Комисията от 
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и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно 
общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване и издаване на удостоверение 
за регистрация“ се заменят със „СлВС по бук
ви „б“ и „в“ на Приложение I към Регламент 
(ЕС) № 2018/1139“. 

§ 11. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 2:
аа) в буква „б“ думите „качество и“ се 

заличават; 
бб) в буква „в“, подбуква „аа“ думите „или 

валидно техническо свидетелство, издадено 
по реда на Наредба № 25 от 2000 г. за оп
ределяне на летателната годност и вписване 
на национални и регистрационни знаци на 
свръхлеки въздухоплавателни средства (ДВ, 
бр. 19 от 2000 г.)“ се заличават;

б) създават се т. 3 – 5:
„3. валидна застрахователна полица или 

сертификат в потвърждение на това, че зая
вителят е застраховал отговорността си към 
трети лица;

4. декларация от собственика, че осигурява 
водене и съхранение на техническата доку
ментация на въздухоплавателното средство 
съгласно определените правила в одобрен 
план за техническо обслужване;

5. декларация от собственика, че разполага 
с актуални документи за летателна и техни
ческа експлоатация на ВС.“

2. Създава се ал. 2: 
„(2) В случаите на лизинг или наемане на 

СлВС в съответния договор следва да бъдат от
разени правата и задълженията на собственика 
и държателя на СлВС относно осигуряване 
на безопасна експлоатация, поддържане на 
летателна годност, осигуряване на техническо 
обслужване и застраховане на СлВС.“

§ 12. В чл. 71 след думите „главният ди
ректор на ГД „ГВА“ се добавя „или оправо
мощено от него лице“.

§ 13. В чл. 74, ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. валидна застрахователна полица или 

сертификат в потвърждение на това, че зая
вителят е застраховал отговорността си към 
трети лица;

7. декларация, че изпълнява отговорностите 
по поддържане на летателна годност;

8. декларация за съответствие на актуал
ното ръководство за летателна експлоатация 
с актуалната конфигурация и наличното обо
рудване на въздухоплавателното средство.“

§ 14. В чл. 80 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:

„Чл. 80. (1) Техническото обслужване на 
всяко СлВС се организира в съответствие с 
одобрен от главния директор на ГД „ГВА“ 

5 октомври 2012 г. за определяне на техни
чески изисквания и административни про
цедури във връзка с въздушните операции в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 
на Европейския парламент и на Съвета (Рег
ламент (ЕС) 965/2021)“.

2. В т. 11 след думите „въздушни спортове“ 
се поставя запетая и се добавя „а в случай 
на парашутизъм – удостоверението се издава 
при спазване на изискванията, заложени в 
приложение VIII, подчаст „Д“, раздел 3, SPO.
SPEC.PAR.100, SPO.SPEC.PAR.105 и SPO.SPEC.
PAR.110 от Регламент № 965/2012“.

3. В т. 12 след думите „въздушни спортове“ 
се поставя запетая и се добавя „а в случай 
на парашутизъм – удостоверението се издава 
при спазване на изискванията, заложени в 
приложение VIII, подчаст „Д“, раздел 3, SPO.
SPEC.PAR.100, SPO.SPEC.PAR.105 и SPO.SPEC.
PAR.110 от Регламент № 965/2012“.

§ 4. В чл. 8, т. 5 думите „(или му се приз
нава одобрена система за качеството)“ се 
заменят с „или оправомощено от него лице“.

§ 5. В чл. 10 се правят следните допъл
нения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „главния дирек
тор на ГД „ГВА“ се добавя „или оправомощено 
от него лице“.

2. В ал. 2 след думите „главния директор 
на ГД „ГВА“ се добавя „или оправомощено 
от него лице“.

§ 6. В чл. 12, ал. 2 думите „30дневен“ се 
заличават, а след думите „отстраняването им“ 
се добавя „който е не помалко от 10 работни 
дни и не повече от 22 работни дни“.

§ 7. В чл. 13, ал. 1 думите „5дневен срок“ 
се заменят със „срок от 7 работни дни“.

§ 8. В чл. 15, ал. 2 думите „10дневен срок“ 
се заменят със „срок от 14 работни дни“.

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и след 
думите „удостоверение за регистрация“ се 
добавя „и валидно удостоверение за летателна 
годност или друг равностоен документ, доказ
ващ възможност за изпълнение на безопасен 
полет“.

2. Създава се ал. 2: 
„(2) Удостоверения за летателна годност 

или други равностойни документи, издадени 
от чуждестранни компетентни органи, се 
признават за валидни в Република България, 
когато изискванията за летателна годност в 
държавата, чийто компетентен орган е издал 
съответния документ, съответстват на нацио
налните изисквания в Република България 
или ги надвишават.“

§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „СлВС по бук
ви „б“ и „в“ на Приложение ІІ на Регламент 
(ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент 
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или оправомощено от него лице план за тех
ническо обслужване, който съдържа всички 
повтарящи се сервизни бюлетини и директиви 
за летателна годност.“

2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В плана за техническо обслужване мо

гат да бъдат посочени дейности по техническо 
обслужване, които се извършват от пилота
собственик, и доказателства за съответствие 
с изискванията на чл. 81, ал. 1, т. 1.

(3) При промяна в плана за техническо 
обслужване собственикът разработва доклад 
за съвместяване на стария и новия план за 
техническо обслужване. Промененият план за 
техническо обслужване се одобрява от главния 
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от 
него лице.“

§ 15. В чл. 81, ал. 2, т. 2 думите „одобрена 
по реда на част М, подчаст F на Регламент 
(ЕО) № 2042/2003 г. на Комисията“ се заменят 
с „одобрена по реда на Част САО, на Регламент 
(ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 
2014 г. относно поддържането на летателната 
годност на въздухоплавателните средства и 
авиационните продукти, части и устройства 
и относно одобряването на организациите и 
персонала, изпълняващи тези задачи“. 

§ 16. В чл. 83 се създава т. 7:
„7. извършване на записи за изпълнение 

на предполетен преглед и зареждане на СлВС 
с гориво и работни течности в дневника на 
СлВС.“

§ 17. В чл. 87, т. 6 думата „отчета“ се заме
ня с „отчета за маса и центровка, отразяващ 
конфигурацията и наличното оборудване на 
въздухоплавателното средство“.

§ 18. В чл. 92, ал. 2 думите „чл. 74, ал. 2“ 
се заменят с „чл. 74, ал. 3“.

§ 19. В чл. 94 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. в кабината на СлВС са налични пре

дупредителни табели в съответствие с пред
писаните ограничения в ръководството за 
летателна експлоатация.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) Срокът на валидност на удостовере

ние за летателна годност не се продължава, 
когато няма записи за извършено техническо 
обслужване и запис за пролетяно време в 
дневника на СлВС.“

§ 20. В чл. 153, ал. 2 думите „на Прило
жение ІІ на Регламент 216/2008 от 20 февру
ари 2008 г. на Европейския парламент и на 
Съвета относно общи правила в областта на 
гражданското въздухоплаване, за създаване 
на Европейска агенция за авиационна без
опасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) 1592/2002 и 
Директива 2004/36/ЕО“ се заменят с „от т. 1 
на Приложение І от Регламент 2018/1139“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за 

авиационните учебни центрове (обн., ДВ, 
бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 
от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., 
бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 86 от 2010 г., бр. 67 от 2013 г.; изм., 
бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 62, ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В чл. 66, ал. 2:
а) в т. 1, в края на текста се поставя запетая 

и се добавя „когато образованието е придобито 
извън територията на Република България“;

б) в т. 5 след думите „инструкторски права“ 
се поставя запетая и се добавя „когато не е 
издаден от ГД „ГВА“.

§ 22. Организации за техническо обслуж
ване, одобрени по реда нa част М, подчаст F 
на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията 
от 26 ноември 2014 г. относно поддържането 
на летателната годност на въздухоплавател
ните средства и авиационните продукти, 
части и устройства и относно одобряването 
на организациите и персонала, изпълняващи 
тези задачи, могат да извършват техническо 
обслужване на СлВС до 24.03.2022 г.

Министър:  
Христо Алексиев

7070

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н11 от 30.04.2014 г. за определяне 
на изискванията за здравословна годност на 
морските лица в Република България (обн., 
ДВ, бр. 41 от 2014 г.; доп., бр. 97 от 2019 г.) 

§ 1. В чл. 7, ал. 6 думата „регистър“ се 
заменя със „списък“.

§ 2. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 9:
„9. специфичните критерии за здравословна 

годност при работа по вътрешни водни пътища 
съгласно приложение № 1а.“ 

§ 3. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 2б:

„§ 2б. С тази наредба се въвеждат изис
кванията на Приложение № 4 от Делегирана 
директива (ЕС) 2020/12 на Комисията от 
2 август 2019 г. за допълване на Директива 
(ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на стандартите за 
компетентности и съответни знания и умения, 
за практическите изпити, за одобряването на 
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тренажори и за здравословна годност (ОВ, 
бр. 6 от 2020 г.).“

§ 4. В приложение № 1 към чл. 5, в III група 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 10 думата „корабоводител“ и запе
таята след нея се заличават.

2. Точка 11 се отменя.
3. В т. 13 след думата „моряк“ се поставя 

запетая и се добавя „палубен моряк“.
4. Точка 15 се отменя.
§ 5. Създава се приложение № 1а към 

чл. 11, ал. 2, т. 9:

„Приложение № 1а  
към чл. 11, ал. 2, т. 9

Специфични критерии за здравословна год
ност при работа по вътрешни водни пътища

Специфичните критерии за здравословна 
годност при работа по вътрешни водни пъ
тища са представени в таблицата подолу със 
следното съдържание:

колона 1: международна статистическа 
класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето, на Световната здравна 
организация, 10а ревизия (МКБ 10); кодовете 
са изброени като помощно средство за анализа 
и преди всичко за целите на международното 
компилиране на данни;

колона 2: общо наименование на медицин
ското състояние или групата медицински състо
яния с кратко изложение относно отношението 
им към работата по вътрешни водни пътища;

колона 3: критерии за здравословна годност, 
които водят до решение: негодност;

колона 4: критерии за здравословна годност, 
които водят до решение: годност за изпълня
ване на възложените задачи по всяко време;

допълнение 1: приложими критерии относ
но зрението, както са предвидени съгласно 
диагностичен код H59; 

допълнение 2: приложими критерии от
носно слуха, както са предвидени съгласно 
диагностични кодове H68 – H95.

МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

A00 – B99 Някои инфекциозни и пара
зитни болести

A00 – А09 Чревни инфекции
Предаване на други лица, рецидив

T – ако са открити при престой на 
брега (настоящи симптоми или в 
очакване на резултатите от изпит
вания за статус на носител) или при 
потвърден статус на носител, докато 
се докаже премахване.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

A15 – А16 Туберкулоза на дихателните 
органи
Предаване на други лица, рецидив

T – положително скринингово из
следване или наличие на клинична 
история, докато състоянието не бъде 
изследвано.
При заразен пациент, докато не 
бъде стабилизиран с лечение и не се 
потвърди липса на инфекциозност.
P – рецидив или тежки остатъчни 
увреждания.

Успешно завършен 
курс на лечение.

A50 – А64 Инфекции, предавани по по
лов път
Тежки увреждания, рецидив

T – ако са открити при престой 
на брега: докато не се потвърди 
диагнозата, не започне лечение и 
курсът на лечение не бъде успешно 
завършен.
P – невъзстановими увреждащи 
късни усложнения.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

В15 Хепатит А
Предава се чрез заразяване с 
храна или вода

T – до прекратяване на жълтеницата 
или възстановяване на поносимост
та на физическо натоварване.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

B16 – В19 Хепатит B
Предава се чрез контакт с кръв 
или други телесни течности. 
Възможност за трайно увреж-
дане на черния дроб или рак на 
черния дроб

T – до прекратяване на жълтеницата 
или възстановяване на поносимост
та на физическо натоварване.
P – трайно увреждане на черния 
дроб със симптоми, засягащи без
опасната работа, или с вероятност 
за усложнения.

Без симптоми, зася
гащи безопасната ра
бота. Годен с ограни
чение във времето от 
максимум две години.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

Хепатит C
Предава се чрез контакт с кръв 
или други телесни течности. 
Възможност за трайно увреж-
дане на черния дроб

T – до прекратяване на жълтеницата 
или възстановяване на поносимост
та на физическо натоварване.
P – трайно увреждане на черния 
дроб със симптоми, засягащи без
опасната работа, или с вероятност 
за усложнения.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

B20 – В24 Болест, предизвикана от виру
са на човешкия имунодефицит 
[HIV]
Предава се чрез контакт с кръв 
или други телесни течности. 
Развитие на болести, свързани 
с HIV, или СПИН

T – добра осведоменост за медицин
ското състояние и пълно спазване 
на препоръките за лечение.
P – необратими увреждания от 
болести, свързани с HIV. Про
дължаващи увреждащи ефекти от 
медикаментозното лечение.

Без симптоми, зася
гащи безопасната ра
бота. Годен с ограни
чение във времето от 
максимум две години.

A00 – B99
Някои ин
ф ек ц ио зн и 
и паразитни 
болести, не
описани са
мостоятелно

Други инфекции
Увреждане на лицето, инфек
тиране на други лица

T – в случай на тежка инфекция 
и сериозен риск от предаване на 
болестта.
P – ако продължава вероятността 
за повторни увреждания или реци
дивиращи инфекции.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

C00 – С48 Злокачествени новообразу
вания

C00 – С48 Злокачествени новообразува
ния – включително лимфом, 
левкемия и съответни със
тояния
Рецидив – особено тежки услож-
нения, например наранявания на 
лицето, свързани с кървене

T – докато не се проведат изслед
вания и се предприеме лечение и 
не се оценят прогнозите.
P – трайно увреждане със симпто
ми, засягащи безопасната работа, 
или с голяма вероятност за рецидив.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.
Да се потвърди чрез 
официална оценка от 
специалист.

D50 – D89 Болести на кръвта

D50 – D59 Анемии/хемоглобинопатии
Намалена поносимост на физи-
ческо натоварване. Епизодични 
аномалии при червените кръвни 
клетки

T – до постигане на нормални или 
стабилни нива на хемоглобина. 
Индивидуална оценка и срок до 
3 години от хематолог.
P – тежка рецидивираща или про
дължаваща анемия или увреждащи 
симптоми поради разрушаване на 
червените кръвни клетки, които не 
са лечими.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

D73 Оперативно отстраняване на 
далака
(претърпяна операция)
Повишена възприемчивост към 
определени инфекции

T – докато не завърши клиничното 
лечение и не бъде възстановена 
поносимостта на физическо нато
варване.

Без симптоми, за
сягащи безопасната 
работа.

D50 – D89
Болести на 
кръвта, не
описани са
мостоятелно

Други болести на кръвта и 
кръвотворните органи
Разни – рецидив на абнормни 
кръвоизливи и евентуално нама-
лена поносимост на физическо 
натоварване или ниска устой-
чивост към инфекции

T – докато се провеждат изследва
ния. Индивидуална оценка и срок 
до 3 години от хематолог.
P – хронични нарушения на съсир
ването на кръвта.

Оценка за всеки от
делен случай.

E00 – E90 Болести на ендокринната сис
тема и обмяната на веществата
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

E10 Диабет – инсулинозависим
Остра форма на увреждане от 
хипогликемия. 
Усложнения от загуба на кон-
трол на кръвната захар.
Повишена вероятност от проб-
леми със зрението, неврологични 
и сърдечни проблеми

T – ако е налице липса на: 
1) добър контрол;
2) спазване на лечението, или
3) осъзнатост за наличието на хи
погликемия. 
Индивидуална оценка и срок до 
3 години от специалист.
P – при слаб контрол или неспаз
ване на лечението. 
Предишни случаи на хипогликемия 
или загуба на осъзнатост за нали
чието на хипогликемия.
Увреждащи усложнения от диабет.
Индивидуална оценка от специалист 
с ограничения от 01 – 07*** и срок 
до 1 година.

Оценка за всеки от
делен случай с мак
симално ограниче
ние във времето от 5 
години. 
При доказателства за 
добър контрол, пълно 
спазване на препо
ръките за лечение и 
добра осъзнатост за 
наличието на хипо
гликемия.
Може да бъде указано 
ограничение 04***.

E11 – Е14 Диабет – нелекуван с инсулин
Без друго медикаментозно 
лечение
Развитие към инсулинова зави-
симост, повишена вероятност 
от проблеми със зрението, нев-
рологични и сърдечни проблеми

T – ако е налице липса на: 
1) добър контрол;
2) спазване на лечението, или
3) осъзнатост за наличието на хи
погликемия.
Индивидулна оценка от специалист 
и срок до 3 години. 

При стабилизиране и 
при липса на увреж
дащи усложнения: го
ден с ограничение във 
времето от максимум 
5 години.

Диабет – неинсулинозависим, 
лекуван само чрез хранителен 
режим
Развитие към инсулинова зави-
симост, повишена вероятност 
от проблеми със зрението, нев-
рологични и сърдечни проблеми

T – ако е налице липса на: 
1) добър контрол;
2) спазване на лечението, или
3) осъзнатост за наличието на хи
погликемия. 
Индивидулна оценка от специалист 
и срок до 3 години. 

При стабилизиране и 
при липса на увреж
дащи усложнения: го
ден с ограничение във 
времето от максимум 
5 години.

E65 – Е68 Затлъстяване/анормална те
лесна маса – висока или ниска
Податливост на наранявания, 
намалена подвижност и по-
носимост на физическо нато-
варване при рутинни и спешни 
задължения
Повишена вероятност за ди-
абет, артериална болест и 
артрит

T – ако не могат да се изпълняват 
задължения от критично значение 
за безопасността, способността или 
резултатите от теста с физическо 
натоварване са слаби, при индекс на 
телесната маса (BMI) ≥ 40 (степен 
на затлъстяване) – индивидуална 
оценка и срок до 3 години. 
P – не могат да се изпълняват за
дължения от критично значение за 
безопасността, способността или 
резултатите от теста с физическо 
натоварване са слаби и не се пос
тигат подобрения.

Способност за изпъл
нение на рутинни и 
спешни задължения, 
свързани с възложе
ните задължения от 
критично значение за 
безопасността.
Може да бъдат указа
ни ограничения 07*** 
и/или 09***.

E00 – E90
Р а з с т р о й 
ства на хра
н е н е т о  и 
обмяната на 
веществата, 
н е оп и с а н и 
с а м о с т о я 
телно

Други ендокринни болести и 
разстройства на обмяната на 
веществата (на щитовидната 
жлеза, надбъбречната жлеза, 
включително болестта на Ади
сън, хипофизата, яйчниците, 
тестисите)
Вероятност за рецидив или 
усложнения

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До една година след първоначал
ната диагноза или рецидива, през 
която са извършвани редовни прег
леди – индивидуална оценка от 
специалист и срок до 3 години. 
P – при продължаващо увреждане 
необходимост от често коригиране 
на медикаментозното лечение или 
повишена вероятност за тежки 
усложнения.

Оценка за всеки от
делен случай: ако 
медикаментозното 
лечение е стабилно 
и не е необходимо 
често наблюдение на 
медицинското състо
яние, няма уврежда
не и вероятността за 
усложнения е много 
малка.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

F00 – F99 Психични и поведенчески раз
стройства, неописани само
стоятелно

F10 Злоупотреба с алкохол 
(зависимост)
Рецидиви, злополуки, изменчиво 
поведение/поведение във връзка 
с безопасността

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До една година след първоначалната 
диагноза или рецидива, през която 
са извършвани редовни прегледи –
индивидуална оценка от психиатър 
и срок до 3 години. 
P – ако състоянието е непроменено 
или е налице коморбидност, веро
ятност за развитие или повторна 
проява на състоянието по време 
на работа.

За три последовател
ни години: годен с 
ограничение във вре
мето от една година, 
с ограничения 04*** 
и 05***. 
След това: годен за 
период от три години 
с ограничения 04*** 
и 05***.
След това: годен без 
ограничения за после
дователни периоди от 
две, три и пет години 
при отсъствие на ре
цидиви и коморбид
ност, ако изследване 
на кръвта в края на 
всеки период показва 
липса на проблеми.

F11 – F19 Наркотична зависимост/ре
довна злоупотреба с психоак
тивни вещества, включително 
едновременна употреба на 
незаконни психоактивни ве
щества и зависимост от пред
писани медикаменти.
Рецидиви, злополуки, измен
чиво поведение/поведение във 
връзка с безопасността

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До една година след първоначал
ната диагноза или рецидива, през 
която са извършвани редовни прег
леди – индивидуална оценка от 
психиатър и срок до 3 години. 
P – ако състоянието е непроменено 
или е налице коморбидност, веро
ятност за развитие или повторна 
проява на състоянието по време 
на работа.

За три последователни 
години: годен с огра
ничение във времето 
от една година, с огра
ничения 04*** и 05***. 
След това: годен за 
период от три години 
с ограничения 04*** 
и 05***.
След това: годен без 
ограничения за после
дователни периоди от 
две, три и пет години 
при отсъствие на ре
цидиви и коморбид
ност, ако изследване 
на кръвта в края на 
всеки период показва 
липса на проблеми.

F20 – F31 Психоза (остра) – независимо 
дали е органична, шизофренна 
или друга категория, описана 
в МКБ.
Биполярно разстройство (ма
ниакодепресивни разстрой
ства) 
Рецидиви, водещи до измене
ния във възприятията/позна
вателните способности, злопо
луки, изменчиво или опасно 
поведение

След еднократен епизод с провоки
ращи фактори:
T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До три месеца след първоначалната 
диагноза – индивидуална оценка от 
психиатър и срок до 3 години.

Ако членът на па
лубната команда има 
ясно съзнание за бо
лестта, спазва лече
нието и няма отри
цателни въздействия 
от медикаментозното 
лечение: годен с огра
ничение 04***. Може 
да бъде указано огра
ничение 05***.
Годен без ограниче
ния: една година след 
епизода, при условие 
че провокиращите 
фактори могат и вина
ги ще бъдат избягвани.
Ограничение във вре
мето: първите две го
дини, шест месеца. 
Следващите пет годи
ни, една година.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

След еднократен епизод без прово
киращи фактори или повече от един 
епизод със или без провокиращи 
фактори:
T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До две години след последния 
епизод – индивидуална оценка от 
психиатър и срок до 3 години. 
P – повече от един епизод или 
трайна вероятност за рецидиви. 
Критериите за годност със или без 
ограничения не са изпълнени.

Ако не е имало реци
див и не е прилагано 
медикаментозно ле
чение за период от 
две години: годен, ако 
медицински специа
лист е определил, че 
причината може да 
бъде идентифицирана 
по безспорен начин 
като преходна и ре
цидив е много малко 
вероятен.

F32 – F38 Разстройства на настроени
ето/афективни разстройства 
Състояние на тежка тревож
ност, депресия или всяко друго 
психично разстройство, което 
е вероятно да засегне поведе
нието. 
Повторяемост, влошена ефек-
тивност на поведението, по-
специално в извънредни ситу-
ации.

T – по време на острата фаза, по 
време на изследванията или ако са 
налице увреждащи симптоми или 
странични ефекти от медикамен
тозното лечение – индивидуална 
оценка от психиатър и срок до 
3 години.
P – трайни или повтарящи се ув
реждащи симптоми.

След пълно възстано
вяване и при изчер
пателно разглеждане 
на индивидуалния 
случай.
Оценка за годност 
може да бъде поста
вена в зависимост от 
особеностите и те
жестта на разстрой
ството на настрое
нието.
Ограничение във вре
мето: първите две го
дини, шест месеца. 
Може да бъдат указа
ни ограничения 04*** 
и/или 07***. Следва
щите пет години, една 
година.

Разстройства на настроени
ето/афективни разстройства
Леки или реактивни симптоми 
на безпокойство/депресия. 
Повторяемост, влошена ефек-
тивност на поведението, по-
специално в извънредни ситу-
ации.

T – докато не изчезнат симптомите 
и не спре приемът на медикамен
ти – индивидуална оценка от пси
хиатър и срок до 3 години. 
P – трайни или повтарящи се ув
реждащи симптоми.

Ако не са налице ув
реждащи симптоми 
или увреждащи стра
нични ефекти от меди
каментозно лечение. 
Може да бъдат указа
ни ограничения 04*** 
и/или 07***.

F00 – F99
Психични и 
поведенчес
ки разстрой
ства, неопи
сани само
стоятелно

Други разстройства
Например разстройства на 
личността, разстройства на 
вниманието (Синдром на 
хипер активност с дефицит на 
вниманието – ADHD), влоша
ване (напр. аутизъм). 
Нарушаване ефективността на 
поведението и надеждността 
и отражение върху взаимоот
ношенията.

P – ако се счита, че имат последици 
от критично значение за безопас
ността – индивидуална оценка от 
психиатър и срок до 3 години.

Няма очаквани не
благоприятни ефекти 
по време на работа.
Инциденти по време 
на предишни периоди 
на работа.
Може да бъдат указа
ни ограничения 04*** 
и/или 07***.

G00 – G99 Болести на нервната система
G40 – G41 Еднократен припадък

Вреди за плавателното сред-
ство, другите или за самото 
лице вследствие на припадъци.

Еднократен припадък
T – докато се провеждат изслед
вания и за период от една година 
след припадъка.

Една година след при
падъка и при стабил
но медикаментозното 
лечение: годен с огра
ничение 04***.
Годен без ограни
чения: една година 
след припадъка и една 
година след края на 
лечението.
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Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време
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състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

Епилепсия – без провокиращи 
фактори (множество припа-
дъци) 
Вреди за плавателното сред-
ство, другите или за самото 
лице вследствие на припадъци.

T – докато се провеждат изследва
ния и за период от две години след 
последния припадък.
P – рецидивиращи припадъци, кои
то не се овладяват с медикаментозно 
лечение.

Без медикаментоз
но лечение или със 
стабилно медикамен
тозно лечение, кое
то строго се спазва: 
годен с ограничение 
04***.
Годен без ограниче
ния: при липса на при
падъци и без медика
ментозно лечение за 
период от наймалко 
десет години.

Епилепсия – провокирана от 
алкохол, лекарства, нараня
ване на главата (множество 
припадъци)
Вреди за плавателното сред-
ство, другите или за самото 
лице вследствие на припадъци.

T – докато се провеждат изследва
ния и за период от две години след 
последния припадък.
P – рецидивиращи пристъпи, които 
не се овладяват с медикаментозно 
лечение.

Без медикаментоз
но лечение или със 
стабилно медикамен
тозно лечение, кое
то строго се спазва: 
годен с ограничение 
04***.
Годен без ограниче
ния: при липса на при
падъци и без медика
ментозно лечение за 
период от наймалко 
пет години.

G43 Мигрена (чести пристъпи, 
причиняващи неработоспо
собност) 
Вероятност за рецидиви, во-
дещи до загуба на работоспо-
собност.

P – чести пристъпи, водещи до 
неработоспособност.

Няма очаквани ефек
ти, водещи до нерабо
тоспособност, по вре
ме на работа. Няма 
инциденти по време 
на предишни периоди 
на работа.

G47 Сънна апнея
Умора и епизоди на заспиване 
по време на работа.

T – докато не започне лечение, 
което да е успешно през период от 
три месеца.
P – лечението е неуспешно или не 
се спазва.

След като може да се 
докаже ефективно ле
чение за период от три 
месеца. Шестмесечни 
оценки за спазване на 
лечението.
Може да бъде указано 
ограничение 05***.

Нарколепсия
Умора и епизоди на заспиване 
по време на работа.

T – докато не бъде контролирано 
с лечение за период от поне две 
години.
P – лечението е неуспешно или не 
се спазва.

Ако специалист по
твърди пълен кон
трол чрез лечението 
за период от поне две 
години: годен с огра
ничение 04***.

G00 – G99
Болести на 
н е р в н а т а 
система, не
описани са
мостоятелно

Други органични болести на 
нервната система,
например множествена скле
роза, болест на Паркинсон. 
Рецидиви/напредък на заболя-
ването.
Ограничения на мускулната 
сила, равновесието, координа-
цията и подвижността.

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението.
P – ако ограниченията засягат без
опасността при работа или при 
неспособност за спазване на изис
кванията за физическо натоварване.

Оценка на всеки отде
лен случай въз основа 
на изискванията за 
работното място и 
при извънредни си
туации и въз основа 
на консултация със 
специалист невролог 
и психиатър.

R55 Синкоп и други нарушения на 
съзнанието
Рецидиви, водещи до нараняване 
или загуба на контрол.

T – докато не се проведат изследва
ния, за да се установи причината, 
и не се докаже контрол на причи
няващото го състояние.
Събитието:
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

а) представлява обикновен припа
дък/идиопатичен синкоп;

Оценка за всеки отде
лен случай. Може да 
бъде указано ограни
чение 04***.

б) не представлява обикновен при
падък/идиопатичен синкоп; 
Неуточнено нарушение: без ре
цидиви и без установена основна 
сърдечна, метаболитна или невро
логична причина.
T – четири седмици.

Оценка за всеки отде
лен случай. Може да 
бъде указано ограни
чение 04***.

в) нарушение: с рецидиви или с 
възможна основна сърдечна, мета
болитна или неврологична причина;
T – с възможна основна причина, 
която не е установена или не е 
лечима: за период от шест месеца 
след събитието, ако няма рецидиви.
T – с възможна основна причина 
или причина, която е установена и 
е приложено лечение – за период от 
един месец след успешно лечение.
г) нарушение на съзнанието с ха
рактеристики, които са признак за 
припадък. 
Преминете към категории G40 – G41.
P – за всички случаи, описани по
горе, ако продължават повтарящи 
се инциденти, въпреки проведени 
пълни изследвания и подходящо 
лечение.

Т90 Интракраниални операции/
травми, включително лечение 
на съдови аномалии или тежка 
травма на главата с мозъчно 
увреждане. 
Вреди за кораба, другите или 
за самото лице вследствие на 
припадъци. Нарушения на поз-
навателната, сетивната или 
двигателната функция. Рециди-
ви или усложнения на основното 
медицинско състояние.

T – за период от една година или 
повече, докато вероятността за при
падъци не стане ниска* по данни от 
консултация със специалист.
P – продължаващо увреждане 
вследствие на основното медицин
ско състояние или нараняване или 
повтарящи се припадъци.

След наймалко една 
година, ако вероят
ността за припадъци 
е ниска* и не е налице 
увреждане вследствие 
на основното меди
цинско състояние или 
нараняване: годен с 
ограничение 04***.
Годен без ограниче
ния, когато не е нали
це увреждане вслед
ствие на основното 
медицинско състоя
ние или нараняване и 
лицето не е на лечение 
с медикаменти сре
щу епилепсия. Много 
ниска вероятност за 
припадъци*.

H00 – H99 Болести на окото и ухото
H00 – Н59 Болести на окото: прогре

сиращи или рецидивиращи 
(например глаукома, макуло
патия, диабетна ретинопатия, 
пигментен ретинит, коническа 
роговица, диплопия, блефаро
спазъм, увеит, образуване на 
язви в роговицата, отлепване 
на ретината).
Бъдеща неспособност да се от-
говори на критериите за зрение, 
риск от рецидив.

T – временна неспособност да се 
отговори на съответните крите
рии за зрение (вж. допълнение 1) 
и слаба вероятност за последващо 
влошаване или увреждащ рецидив 
след прилагане на лечение и въз
становяване.
P – неспособност да се отговори на 
съответните критерии за зрение (вж. 
допълнение 1) или ако се прилага 
лечение, повишена вероятност за 
последващо влошаване или увреж
дащ рецидив.

Много слаба веро
ятност за рецидив. 
Влошаване на състо
янието до степен, при 
която не се изпъл
няват критериите за 
зрение, в рамките на 
срока на валидност на 
свидетелството е мно
го малко вероятно.



СТР.  42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите
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Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

H65 – H67 Възпаление на външното или 
средното ухо
Повторяемост, риск като из
точник на инфекция при бо
равещия с храни персонал, 
проблеми при употребата на 
предпазни средства за защита 
на слуха

T – при наличие на симптоми, за
сягащи безопасната работа.
P – при хронично отделяне на сек
рет от ухото при боравещ с храни 
персонал.

Ефективно лечение и 
липса на вероятност 
за рецидив.

H68 – H95 Болести на ухото – 
прогресиращи 
(например отосклероза)

T – временна неспособност да се 
отговори на съответните крите
рии за слух (вж. допълнение 2) и 
слаба вероятност за последващо 
влошаване или увреждащ рецидив 
след прилагане на лечение и въз
становяване.
P – неспособност да се отговори на 
съответните критерии за слух (вж. 
допълнение 2) или, ако се прилага 
лечение, повишена вероятност за 
последващо влошаване или увреж
дащ рецидив.

Много нисък процент 
на рецидиви*. Влоша
ване на състоянието 
до степен, при коя
то не се изпълняват 
критериите за слух, 
в рамките на срока 
на валидност на сви
детелството е много 
малко вероятно.

H81 Болест на Мениер и други 
форми на хроничен и водещ 
до загуба на трудоспособност 
световъртеж
Неспособност за пазене на рав-
новесие, водеща до загуба на 
подвижност и гадене

T – по време на острата фаза.
P – чести пристъпи, водещи до 
неработоспособност.

Слаба вероятност* за 
увреждащи ефекти по 
време на работа.

I00 – I99 Болести на сърдечносъдовата 
система

I05 – I08
I34 – I39

Вродени болести на сърцето и 
болести на сърдечните клапи 
(включително операции)
Сърдечни шумове, които не 
са били изследвани преди. 
Вероятност за влошаване, огра-
ничения на физическото нато-
варване

T – докато състоянието не бъде 
изследвано, и ако е необходимо, 
успешно лекувано – индивидуална 
оценка от кардиолог и срок до 
3 години. 
P – ако физическото натоварване е 
ограничено или настъпват епизоди 
на неработоспособност, или ако се 
прилага лечение с антикоагуланти, 
или при постоянна висока вероят
ност от увреждащо събитие
 – индивидуална оценка от кардио
лог и срок до 2 години.

Оценка за всеки от
делен случай въз ос
нова на консултация 
с кардиолог.

I10 – I15 Хипертонични болести
Повишена вероятност за исхе
мична болест на сърцето, ув
реждане на очите, бъбречна 
недостатъчност и инсулт. Въз
можност за остри хипертонич
ни епизоди.

T – обикновено, ако систоличното 
кръвно налягане е > 160 mm Hg или 
диастоличното кръвно налягане е 
> 100 mm Hg, докато състоянието 
не бъде изследвано, и ако е необ
ходимо, успешно лекувано.
P – ако редовно систоличното кръв
но налягане е > 160 mm Hg или 
диастоличното кръвно налягане е 
> 100 mm Hg, със или без лечение.

Ако е проведено ле
чение и липсват ув
реждащи ефекти от 
медицинското състо
яние или медикамен
тозното лечение.

I20 – I25 Сърдечно събитие, т.е. ин
фаркт на миокарда, данни от 
ЕКГ за предишен инфаркт на 
миокарда или новоустановен 
ляв бедрен блок, ангина, сър
дечен арест, имплантиране на 
коронарен артериален байпас, 
коронарна ангиопластика
Внезапна загуба на работоспо-
собност, ограничено физическо 
натоварване. Проблеми при кон-

T – за период от три месеца след 
първоначалното изследване и лече
ние, попродължителен период, ако 
симптомите не бъдат овладени и при 
повишена вероятност за рецидив 
поради патологични находки – ин
дивидуална оценка от кардиолог и 
срок до 3 години. 
P – ако критериите за издаване на 
свидетелство не са изпълнени и не 
се очаква вероятността за рецидив 

Много нисък процент 
на рецидиви* и пълно 
спазване на препоръ
ките за намаляване на 
риска и отсъствие на 
съответна коморбид
ност; първоначално 
свидетелство за шест 
месеца и след това 
свидетелство за една 
година.



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  43   

МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

тролирането на повтарящо се 
сърдечно събитие на работното 
място.

допълнително да намалее – инди
видуална оценка от кардиолог и 
срок до 2 години. 

Нисък процент на 
рецидиви*: годен с 
ограничение 04***.
Годен с ограничение 
във времето от една 
година

I44 – I49 Сърдечни аритмии и проводни 
нарушения (включително при 
водачи на ритъма и имплан
тирани автоматични дефибри
латори (ICD) 
Вероятност за увреждане пора-
ди рецидив, внезапна загуба на 
работоспособност, ограничено 
физическо натоварване. Функци-
онирането на водача на ритъма/
ICD може да бъде засегнато от 
силни електрически полета.

T – докато не се проведат изслед
вания и не се предприеме лечение 
и адекватността на лечението не се 
потвърди – индивидуална оценка 
от кардиолог и срок до 3 години. 
P – ако са налице симптоми, воде
щи до загуба на работоспособност, 
или твърде голяма вероятност за 
увреждане поради рецидив, вклю
чително ICD имплант – индивиду
ална оценка от кардиолог и срок 
до 3 години. 

Нисък процент на 
рецидиви*: годен с 
ограничение 04***.
Годен с ограничение 
във времето от една 
година.

I61 – I69
G46

Исхемична мозъчносъдова 
болест (инсулт или преходен 
исхемичен пристъп)
Повишена вероятност за ре-
цидив, внезапна загуба на ра-
ботоспособност, ограничена 
подвижност 
Склонност за развиване на други 
заболявания на кръвообраще-
нието, причиняващи внезапна 
загуба на работоспособност

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
До три месеца след първоначалната 
диагноза – индивидуална оценка от 
невролог и срок до 3 години. 
P – ако остатъчни симптоми сму
щават изпълнението на служебните 
задължения или е налице твърде го
ляма вероятност за рецидив – ин
дивидуална оценка от невролог и 
срок до 3 години. 

Оценка за всеки от
делен случай на год
ността за служебните 
задължения; 
Указва се ограниче
ние 04***.
Оценката включва ве
роятността за бъде
щи сърдечни събития. 
Способност за изпъл
нение на рутинни и 
спешни задължения, 
свързани с възложе
ните задължения от 
критично значение 
за безопасността. Го
ден с ограничение 
във времето от една 
година.

I73 Артериална клаудикация 
Вероятност за развиване на 
други заболявания на кръво
обращението, причиняващи 
внезапна загуба на работо
способност
Ограничения на способността 
за физическо натоварване

T – докато не се направи оцен
ка – индивидуална оценка от съдов 
хирург и срок до 3 години. 
P – при неспособност за изпълнение 
на служебните задължения. Инди
видуална оценка от съдов хирург и 
срок до 3 години. 

Годен с ограничение 
04***, при условие че 
симптомите са леки 
и не увреждат изпъл
нението на основните 
задължения, или ако 
бъдат овладени чрез 
оперативно или друго 
лечение. Да се оцени 
вероятността за бъде
щи сърдечни събития. 
Годен с ограничение 
във времето от една 
година.

183 Варикозни вени 
Възможност за кървене при 
контузии, кожни изменения и 
получаване на язви

T – докато не се проведе лечение 
при увреждащи симптоми. До ед
номесечен период след операция.

При отсъствие на ув
реждащи симптоми 
или усложнения.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

I80.2 – I80.3 Тромбоза на дълбоки съдове/
белодробна емболия
Вероятност за рецидив и за 
тежка белодробна емболия
Вероятност за кръвоизлив по-
ради лечение с антикоагуланти

T – докато не се проведат изслед
вания и не се предприеме лече
ние и обикновено при лечение с 
антикоагуланти за краткосрочна 
употреба – индивидуална оценка от 
съдов хирург или пулмолог и срок 
до 3 години. 
P – да се обмисли при рецидиви 
или постоянно лечение с антико
агуланти.

Лицето може да се 
счита за годно за ра
бота с ниска вероят
ност за нараняване 
след стабилизиране 
на лечението с анти
коагуланти и редовно 
наблюдение на нивото 
на кръвосъсирване.

I00 – I99
Болести на 
сърдечносъ
довата сис
тема, неопи
сани самос
тоятелно

Други болести на сърцето, 
например кардиомиопатия, 
перикардит, сърдечна недос
татъчност
Вероятност за рецидив, вне-
запна загуба на работоспособ-
ност, ограничено физическо 
натоварване

T – докато не се проведат изслед
вания и не се предприеме лечение 
и адекватността на лечението не се 
потвърди – индивидуална оценка 
от кардиолог и срок до 3 години. 
P – при наличие на увреждащи 
симптоми или вероятност за ув
реждане поради рецидив – индиви
дуална оценка от кардиолог и срок 
до 3 години.

Оценка за всеки отде
лен случай въз основа 
на мнения на специ
алисти.

J00 – J99 Болести на дихателната сис
тема

J02 – J04
J30 – J39

Заболявания на носа, гърло
то и синусите, увреждащи за 
лицето
Пренасяне на инфекцията вър-
ху хранителни продукти/други 
членове на екипажа при някои 
заболявания

T – докато няма никакви симптоми, 
засягащи безопасната работа.
P – ако са налице увреждания и 
рецидиви.

След приключване 
на лечението, ако не 
са налице фактори, 
предразполагащи към 
рецидив.

J40 – J44 Хроничен бронхит и/или ем
физем
Намалена поносимост на физи-
ческо натоварване и увреждащи 
симптоми

T – при остър епизод – индивиду
ална оценка от пулмолог и срок 
до 3 години. 
P – при многократни тежки реци
диви, или ако не могат да бъдат 
покрити стандартите за обща год
ност, или при увреждащ задух – ин
дивидуална оценка от пулмолог и 
срок до 3 години. 

Да се прецени год
ността при извънред
ни ситуации. Способ
ност за изпълнение 
на рутинни и спешни 
задължения, свързани 
с възложените задъл
жения от критично 
значение за безопас
ността.
Годен с ограничение 
във времето от една 
година.

J45 – J46 Астма (подробна оценка с 
информация от специалист 
за всички новопостъпили) 
Непредвидими епизоди на те-
жък задух

T – докато епизодът не бъде овла
дян, причината не бъде проучена 
(включително всяка връзка с ра
ботното място) и не бъде въведен 
ефективен режим на лечение.
При лица на възраст под 20 години, 
които са били хоспитализирани или 
са използвали перорални стероиди 
през последните три години – ин
дивидуална оценка от пулмолог и 
срок до 3 години.
P – при предвидима вероятност за 
бърз животозастрашаващ астмати
чен пристъп по време на работа; или 
история на неконтролирана астма, 
т.е. история на многократни хоспи
тализации – индивидуална оценка 
от пулмолог и срок до 3 години.

Годност за работа при 
предишни случаи на 
астма при възрас
тен**, която е добре 
контролирана с инха
латори, и при отсъст
вие на епизоди, изиск
ващи хоспитализация 
или използване на 
перорални стероиди, 
през последните две 
години или предиш
ни случаи на астма, 
предизвикана от фи
зическо натоварване, 
която изисква редовно 
лечение.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

J93 Пневмоторакс (спонтанен или 
предизвикан от травма)
Тежки увреждания поради ре-
цидив

T – обикновено за период от 12 
месеца след първоначалния епизод.
P – след многократни епизоди, 
освен ако не е извършена плеврек
томия или плевродеза.

Обикновено 12 месеца 
след епизода или по
кратък период, както 
е препоръчано от спе
циалист.

K00 – К99 Болести на храносмилателна
та система

K01 – К06 Болести на устната кухина
Остра болка поради заболяване 
на зъбите
Рецидивиращи инфекции на 
устата и венците

T – докато няма никакви симптоми, 
засягащи безопасната работа.

Ако зъбите и венците 
(само венци без зъби и 
венци с добре приля
гащи протези в добро 
състояние) изглеждат 
в добро състояние. 
Без поставена слож
на протеза; или при 
извършен стоматоло
гичен преглед през 
последната година с 
последващи дейст
вия и без проблеми 
оттогава.

K25 – K28 Пептична язва
Рецидив с болка, кървене или 
перфорация

T – до заздравяване или излеку
ване чрез операция или чрез кон
трол на хеликобактериите и при 
нормална диета за период от три 
месеца – индивидуална оценка от 
гастроентеролог. 
P – ако язвата продължава, въпреки 
операцията и лекарствата.

При излекуване и на 
нормална диета за 
период от три месеца.

K40 – К41 Хернии – ингвинална и фе
морална
Вероятност от задушаване

T – докато не се проведат изследва
ния и при необходимост лечение, за 
да се потвърди липса на вероятност 
от задушаване.

При задоволителни 
резултати от лечени
ето или когато хирург 
потвърди, че няма 
вероятност от заду
шаване.

K42 – К43 Хернии – пъпна, коремна
Нестабилност на коремната 
стена при навеждане и повдигане

Оценка за всеки отделен случай в 
зависимост от тежестта на симпто
мите или увреждането.
Да се оценят последствията от 
редовните физически усилия на 
цялото тяло.

Оценка за всеки от
делен случай в зави
симост от тежестта 
на симптомите или 
увреждането.
Да се оценят послед
ствията от редовните 
физически усилия на 
цялото тяло.

K44 Хернии – диафрагмална 
(хиатус)
Рефлукс на съдържанието на 
стомаха и причиняване на ки-
селини и др.

Оценка за всеки отделен случай въз 
основа на тежестта на симптомите 
при лежащо положение и на нару
шения на съня, причинени от тях.

Оцен к а з а в с ек и 
отделен случай въз 
основа на тежестта 
на симптомите при 
лежащо положение и 
на нарушения на съня, 
причинени от тях.

K50,
К51, К57, 
К58, К90

Неинфекциозни ентерити и 
колити, болест на Крон, ди
вертикулит и др.
Увреждане и болка

T – докато не се проведат изслед
вания и лечение – индивидуална 
оценка и срок до 3 години от гас
троентеролог.
P – при тежка или рецидивираща 
форма.

Оценка от специалист 
за всеки отделен слу
чай. Слаба вероятност 
за рецидив.

K60
I84

Болести на ануса: хемороиди, 
фисури, фистули 
Вероятност от епизод , при-
чиняващ болка и ограничаващ 
активността

T – при наличие на симптоми, за
сягащи безопасната работа – инди
видуална оценка и срок до 3 години 
от хирург.
P – да се направи преценка при 
нелечимо или рецидивиращо със
тояние.

Оценка за всеки от
делен случай.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

K70, К72 Цироза на черния дроб
Чернодробна недостатъчност 
Разширени вени на хранопровода 
с кървене

T – докато не се направят пълни 
изследвания – индивидуална оцен
ка и срок до 3 години от гастро
ентеролог.
P – при тежка форма или усложне
ния поради асцит или разширени 
вени на хранопровода.

Оценка за всеки от
делен случай въз ос
нова на преценка на 
специалист.
Годен с ограничение 
във времето от една 
година.

K80 – К83 Болест на жлъчните пътища
Жлъчни колики, причинени от 
жлъчни камъни, жълтеница, 
чернодробна недостатъчност

T – до окончателно излекуване на 
жлъчните колики – индивидуал
на оценка и срок до 3 години от 
гастроен теролог.
P – болест на черния дроб в на
преднал стадий, рецидивиращи или 
постоянни увреждащи симптоми.

Оценка от специа
лист за всеки отделен 
случай. Малка веро
ятност за внезапна 
проява на бъбречни 
колики.

K85 – К86 Панкреатит
Вероятност от рецидив

T – до овладяване. Индивидуална 
оценка и срок до 3 години от гас
троентеролог.
P – ако е рецидивиращ или свързан 
с употреба на алкохол, освен ако не 
се потвърди въздържание.

Оценка за всеки отде
лен случай въз основа 
на мнения на специ
алисти.

Y83 Стома (илеостомия, колос
томия)
Увреждане при загуба на кон-
трол –  необходимост от 
торбички и др. Потенциални 
проблеми при продължителна 
извънредна ситуация

T – докато състоянието не бъде 
изследвано и не се постигнат добър 
контрол и спазване на лечението. 
Индивидуална оценка и срок до 
3 години от хирург.
P – неефективен контрол.

Оценка за всеки от
делен случай.

N00 – N99 Болести на пикочополовата 
система

N00, N17 Остър нефритен синдром 
Бъбречна недостатъчност, хи-
пертония

P – до овладяване на състоянието. 
Индивидуална оценка от нефролог.

Оценка за всеки от
делен случай при на
личие на остатъчни 
ефекти.

N03 – N05,
N18 – N19

Подостър или хроничен неф
ритен или нефрозен синдром
Бъбречна недостатъчност, хи-
пертензия

T – докато не се направят изследва
ния. Индивидуална оценка и срок 
до 3 години от нефролог.

Оценка от специа
лист за всеки отделен 
случай въз основа на 
бъбречната функция 
и вероятността от ус
ложнения.

N20 – N23 Камък в бъбрека или в уретера
Болки от бъбречни колики

T – докато не се направят изслед
вания, потвърждаващи липса на 
вероятност за симптоми, засягащи 
безопасната работа. Индивидуална 
оценка и срок до 3 години от уролог.
P – при тежки случаи на повторно 
формиране на камъни.

Оценка за всеки от
делен случай.

N33, N40 Хиперплазия на простата
та/обструкция на пикочните 
пътища
Остра форма на задържане на 
урина

T – докато не се проведат изслед
вания и лечение. Индивидуална 
оценка и срок до 3 години от уролог.
P – при нелечима форма.

Оценка за всеки от
делен случай.

N70 – N98 Гинекологични заболява
ния – тежко вагинално кръ
вотечение, тежка менструална 
болка, ендометриоза, пролапс 
на половите органи или други 
Увреждания от болка или кръ-
вотечение

T – при увреждания или необходи
мост от изследвания за установява
не на причината и отстраняването є.

Оценка за всеки от
делен случай, ако е 
вероятно състоянието 
да изисква лечение по 
време на пътуването 
или да засегне рабо
тоспособността.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

R31, R80, 
R81,
R82

Протеинурия, хематурия, глю
козурия или друга аномалия 
на урината
Признак за бъбречни или други 
заболявания

T – ако първоначалните резултати 
са клинично значими – индивиду
ална оценка и срок до 3 години от 
специалист.
P – тежка и нелечима основна 
причина – например увреждане на 
бъбречната функция.

Много ниска вероят
ност за тежко основно 
заболяване.

Z90.5 Придобита липса на бъбрек 
или един нефункциониращ 
бъбрек 
Ограничено регулиране на теч-
ностите при крайни условия, 
ако оставащият бъбрек не е 
напълно функционален

P – всяко намаляване на функцията 
на оставащия бъбрек при нов член 
на палубната команда. Значителна 
дисфункция на оставащия бъбрек 
при член на обслужващия персо
нал. Индивидуална оценка и срок 
до 3 години от специалист.

Оставащият бъбрек 
трябва да бъде напъл
но функционален и да 
не подлежи на прогре
сивно заболяване въз 
основа на данните от 
бъбречните изслед
вания и мнението на 
специалист.

O00 – O99 Бременност
O00 – O99 Бременност

Усложнения, в напреднал етап 
ограничаване на подвижността 
Потенциални вреди за майката 
и бебето в случай на преждевре-
менно раждане на работното 
място

T – решението следва да бъде в 
съответствие с националното за
конодателство.
Аномалии при бременност, изисква
щи високо равнище на наблюдение.

Неусложнена бремен
ност без увреждащи 
въздействия: решени
ята следва да бъдат в 
съответствие с наци
оналната практика и 
законодателство.

L00 – L99 Болести на кожата
L00 – L08 Инфекции на кожата

Рецидиви, предаване на други 
лица

T – при наличие на симптоми, за
сягащи безопасната работа.
P – да се направи преценка за 
членове на палубната команда с 
рецидивиращи проблеми.

Въз основа на харак
тера и тежестта на 
инфекцията.

L10 – L99 Други болести на кожата, 
например екзема, дерматит, 
псориазис
Рецидиви, понякога причинени 
от условията на работа

T – при наличие на симптоми, за
сягащи безопасната работа.

Решение за всеки от
делен случай, ограни
чения по целесъобраз
ност при усложняване 
на състоянието пора
ди високи температу
ри или вещества на 
работното място.

M00 – M99 Болести на мускулоскелетна
та система

M10 – M23 Остеоартрит, други уврежда
ния на ставите и последваща 
подмяна на става 
Болка и ограничена подвижност, 
засягащи изпълнението на за-
дълженията при нормални или 
извънредни условия
Възможност за инфекция или 
изкълчване и ограничен живот 
на заместващите стави

T – изискват се пълно възстановя
ване на функцията и потвърждение 
чрез официална оценка от специа
лист преди връщане на работа след 
подмяна на тазобедрена или колян
на става. Индивидуална оценка и 
срок до 3 години от специалист.
P – за случаи в напреднал стадий 
и тежки случаи.

Оценка за всеки от
делен случай. Способ
ност за пълноценно 
изпълнение на ру
тинните и спешните 
задължения с много 
малка вероятност от 
влошаване на състо
янието, при което да 
не могат да се изпъл
няват задълженията.

М24.4 Рецидивираща нестабилност 
на раменни или коленни стави
Внезапно ограничаване на под-
вижността, придружено с болка

T – до постигане на достатъчно 
възстановяване и стабилност на 
ставната функция – индивидуална 
оценка и срок до 3 години от спе
циалист.

Оценка за всеки от
делен случай при мо
ментна нестабилност.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

M54.5 Болки в гърба
Болка и ограничена подвижност, 
засягащи изпълнението на за-
дълженията при нормални или 
извънредни условия. Обостряне 
на увреждането.

T – при остър стадий – индивиду
ална оценка и срок до 3 години от 
специалист.
P – при рецидив или загуба на 
работоспособност – индивидуална 
оценка и срок до 3 години от спе
циелист.

Оценка за всеки от
делен случай.

Y83.4
Z97.1

Наличие на изкуствен крайник
Ограничена подвижност, зася-
гаща изпълнението на задъл-
женията при нормални или 
извънредни условия

P – ако не могат да се изпълняват 
основни задължения – индивиду
ална оценка и срок до 3 години от 
специалист.

Ако могат да се из
пълняват рутинни и 
спешни задължения, 
се допускат ограни
чения на конкретни 
неосновни дейности.
Може да бъде указано 
ограничение 03***.

Общи нарушения
R47, F80 Нарушения на речта 

Ограничения на способността 
за комуникация

P – несъвместимост с надеждното 
изпълнение на рутинни и спешни 
задължения по безопасен или ефек
тивен начин – индивидуална оценка 
и срок до 3 години от специалист.

Без увреждане на ос
новната речева кому
никация.

Т78
Z88

Алергии (различни от алерги
чен дерматит и астма) 
Вероятност от рецидив и по-
вишаване на тежестта на ре-
акцията
Намалена способност за изпъл-
нение на задълженията

T – докато няма никакви симптоми, 
засягащи безопасната работа – ин
дивидуална оценка и срок до 3 го
дини от специалист.
P – ако е разумно предвидима жи
вотозастрашаваща реакция – инди
видуална оценка и срок до 3 години 
от специалист.

Когато реакцията е 
поскоро увреждаща, 
вместо животозастра
шаваща и ефектите 
могат да бъдат на
пълно контролира
ни чрез дългосрочно 
нестероидно лечение 
в домашни условия 
или чрез начина на 
живот.
Мод ифи к а ц и и  с а 
прак тически осъ 
ществими на работно
то място без критич
ни неблагоприятни 
последици, свързани 
с безопасността.

Z94 Наличие на трансплантирани 
органи – бъбрек, сърце, бял 
дроб, черен дроб (за протези,
т.е. стави, крайници, лещи, 
слухови апарати, сърдечни 
клапи и др. вж. специалните 
раздели относно състоянието) 
Възможност за отхвърляне
Странични ефекти от медика
ментозното лечение

T – до стабилизиране на ефектите 
от операцията и медикаментозно
то лечение за предотвратяване на 
отхвърляне – индивидуална оценка 
и срок до 3 години от специалист.
P – оценка за всеки отделен случай 
и потвърждение чрез официална 
оценка от специалист.

Оценка за всеки отде
лен случай с консул
тация от специалист.
Годен с ограничение 
във времето от една 
година.

Класифици
ране според 
състоянието

Прогресиращи състояния, ко
ито към настоящия момент 
отговарят на критериите, на
пример хорея на Хънтингтън 
(включително предишни слу
чаи в семейството), коническа 
роговица

T – докато не се проведат изслед
вания и лечение, ако са указа
ни – индивидуална оценка и срок 
до 3 години от специалист.
P – ако е вероятно увреждащо 
развитие – индивидуална оценка 
и срок до 3 години от специалист.

Оценка за всеки отде
лен случай с консул
тация от специалист. 
Такива състояния 
са приемливи, ако 
се счита, че преди 
следващия медицин
ски преглед е малко 
вероятно увреждащо 
развитие.
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МКБ 10
Диагностич
ни кодове

Медицинско състояние
Обосновка за критериите

Негодност за изпълняване на въз
ложените задачи по всяко време

Очаквано временно 
състояние (T)

Очаквано постоянно 
състояние (P)

Годност за изпълня
ване на възложени
те задачи по всяко 

време

Класифици
ране според 
състоянието

Състояния, които не са спе
циално описани

T – докато не се проведат изслед
вания и лечение, ако са указани. 
Индивидуална оценка и срок до 
3 години от специалист.
P – ако причинява трайно увреж
дане – индивидуална оценка и срок 
до 3 години от специалист.

Като насока да се 
използва аналогия 
със свързани с това 
със тояни я . Да с е 
прецени твърде го
лямата вероятност за 
внезапна загуба на 
работоспособност, за 
рецидив или прогре
сиране и за ограни
чаване на изпълне
нието на обичайни и 
спешни задължения. 
При съмнения да се 
потърси съвет или да 
се прецени налагане
то на ограничения и 
отнасянето до компе
тентно лице.

Допълнение 1 към таблицата:
Приложими критерии относно зрението, 

както са предвидени съгласно диагностичен 
код H59

Минимални критерии относно зрението:
1. Острота на зрението през деня:
Острота на зрението и на двете очи заедно 

или на посилното око с или без корекция, 
поголяма или равна на 0,8. Приема се зрение 
с едното око.

Не се приема изявено двойно виждане 
(подвижност), което не може да се коригира. 
В случай на зрение с едното око: нормална 
подвижност на силното око.

Може да бъде указано ограничение 01***.
2. Зрение призори и по здрач:
Трябва да се изследва в случай на глауко

ма, болести на ретината или мътнини (напр. 
катаракта). Контрастна чувствителност при 
0,032 cd/m2 при липса на отблясъци; резултат 
от изпитването 1:2,7 или подобър от резултата 
при изпитването с мезотест.

3. Зрително поле:
Хоризонталното зрително поле е най

малко 120 градуса. Изменението е наймалко 
50 градуса вляво и вдясно и 20 градуса горе 
и долу. Не съществува дефект в радиус от 
20 градуса от централната ос.

Поне едното око отговаря на стандарта за 
острота на зрението и има зрително поле без 
патологични скотоми. Задължително е да се 
извърши официално изследване от очен лекар, 
ако по време на първоначалното изследване 
или в случай на глаукома или дистрофия на 
ретината се установят анормални състояния.

4. Цветоусещане на членовете на палубната 
команда, натоварени със задължения, свързани 
с корабоплаването:

Цветоусещането се счита за адекватно, ако 
кандидатът премине теста на Ишихара, със
тоящ се от 24 табла, с наймного две грешки. 
Ако кандидатът не премине успешно теста, 
трябва да се извърши един от посочените 
одобрени алтернативни тестове. При съмне
ние се извършва изследване с аномалоскоп. 
Коефициентът от изпитването с аномалоскоп 
е между 0,7 и 1,4 и по този начин се показва 
нормална трихромазия.

Одобрените алтернативни тестове към 
теста на Ишихара са:

а) Velhagen/Broschmann (резултат с най
много две грешки);

б) KuchenbeckerBroschmann (наймного 
две грешки);

в) „HRR“ (наймалко среден резултат);
г) „TMC“ (наймалко резултат „втора сте

пен“);
д) „Holmes Wright B“ (резултат с наймного 

8 грешки);
е) „Farnsworth Panel D 15“ (найнисък резул

тат: наймного едно диаметрално пресичане 
в участъка на подредбата на цветовете);

ж) изпитването за „Оценка и диагностици
ране на цветоусещането“ (Colour Assessment 
and Diagnosis – CAD) (резултат с наймного 
четири CAD единици).

Притежателите на свидетелства за капитани 
на плавателни средства, издадени в съответ
ствие с Директива 96/50/ЕО на Съветa, чийто 
коефициент за цветоусещане от изпитването 
с аномалоскоп е между 0,7 и 3,0, се считат 
за годни, ако свидетелствата им са издадени 
преди 1 април 2004 г.

Не е позволено използването на оптична 
корекция с филтърни стъкла за цветоусещане, 
като цветни контактни лещи и очила.
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Допълнение 2 към таблицата:
Приложими критерии относно слуха, 

както са предвидени съгласно диагностичен 
код H 6895:

Минимални критерии относно слуха:
Слухът се счита за подходящ, ако средна

та стойност на загубата на слуха и на двете 
уши, със или без слухов апарат, не надвишава 
40 dB при честоти от 500, 1000, 2000 и 3000 Hz. 
Ако стойността от 40 dB е надвишена, слухът 
все пак се счита за адекватен, при положение, 
че се премине успешно изследване на слуха с 
шумомер, който отговаря на ISO 82531:2010 
или на еквивалентен на него.

Може да бъде указано ограничение 02***.
Бележки към таблицата и допълненията:
Преглеждащият лекар следва да има пред

вид, че не е възможно да се разработи из
черпателен списък с критерии за годност, 
обхващащ всички възможни състояния и 
вариациите в техните проявления и прогнози. 
Принципите, залегнали в основата на въз
приетия в таблицата подход, често могат да 
бъдат екстраполирани към състояния, които 
не са обхванати в нея. 

Решенията относно годността, когато е 
налице медицинско състояние, зависят от 
внимателна клинична оценка и анализ, и 
при вземането на решение относно годността 
трябва да се вземат предвид следните въпроси:

 –  здравословната годност, включваща 
физическата и психологическата годност, озна
чава лицето, служещо на борда на плавателно 
средство по вътрешните водни пътища, да не 
страда от никакво заболяване или увреждане, 
вследствие на което да не бъде в състояние 
да изпълнява някоя от изброените дейности:

а) да изпълнява задачите, необходими за 
експлоатацията на плавателно средство;

б) да изпълнява възложените му задълже
ния по всяко време;

в) да възприема правилно заобикалящата 
го среда;

 – описаните медицински състояния пред
ставляват общи примери за състояния, които 
могат да направят членове на екипажа негод
ни; списъкът може да бъде използван също 
за определяне на подходящи ограничения 
на годността; дадените критерии могат само 
да дадат насоки на лекарите и не заместват 
обоснованата медицинска преценка;

 – последиците за работата и живота в ус
ловия на работа по вътрешни водни пътища 
варират в широки граници, в зависимост от 
естественото протичане на всяко медицинско 
състояние и възможностите за лечение; за 
да се вземе решение относно годността, се 
използват познанията относно медицинското 
състояние и оценката на неговите характе
ристики при изследваното лице.

Когато не може да се докаже здравословна 
годност в пълна степен, могат да бъдат нало
жени мерки за смекчаване и ограничения, при 
условие че се спазва еквивалентна степен на 

безопасност при корабоплаване. Към бележките 
на настоящия текст е добавен списък на мер
ките за смекчаване и ограниченията. Когато 
е необходимо, в описанията на критериите за 
здравословна годност са направени препратки 
към мерките за смекчаване и ограничения.

* Проценти на рецидиви:
Когато за твърде висока вероятност от 

рецидиви се използват термините „много 
нисък“ и „нисък“. Това са основно клинич
ни становища, но при някои условия са на
лични количествени доказателства относно 
вероятността от рецидиви. Когато са налице 
такива, например за припадъци и сърдечни 
събития, това може да покаже необходимост 
от допълнителни изследвания, за да се опре
дели твърде висока вероятност от рецидиви 
при дадено лице. Количествените равнища 
на рецидиви се доближават до:

много ниски: при процент на рецидив, по
малък от 2 процента на година;

ниски: при процент на рецидив 2 – 5 про
цента на година.

** Астма при възрастни:
Астмата може да продължи от детството 

или да започне след 16годишна възраст. Съ
ществува широк набор от вътрешно присъщи 
и външни причини за развитието на астма 
в зряла възраст. При покъсно одобрените 
кандидати, които вече са страдали от астма 
при възрастните, ролята на специфичните 
алергени, включително на тези, които причи
няват професионална астма, се изследва. Не 
толкова специфичните причини, като настин
ка, физическо натоварване или респираторни 
инфекции, също трябва да се вземат предвид. 
Всички те могат да повлияят на годността за 
работа по вътрешните водни пътища.

Лека интермитентна астма – редки епизоди 
на леко хриптене, което се появява помалко 
от веднъж на две седмици и което се облек
чава лесно и бързо с помощта на инхалаторен 
бетаагонист.

Лека астма: чести епизоди на хриптене, за 
което е необходима употреба на инхалаторен 
бетаагонист или инхалаторни кортикосте
роиди. Редовното приемане на инхалаторни 
стероиди (или стероиди/бетаагонисти с про
дължително действие (LABA) може ефективно 
да отстрани симптомите и необходимостта от 
лечение с бетаагонисти.

Предизвикана от физическо натоварване 
астма: епизоди на хриптене и задух, провоки
рани от физическо натоварване, особено когато 
времето е студено. Те могат ефективно да се 
лекуват с помощта на инхалаторни стероиди 
(или стероиди/бетаагонисти с продължително 
действие) или на други лекарствени продукти 
за перорално приложение.

Умерена астма: чести епизоди на хриптене, 
въпреки лечението чрез редовна употреба на 
инхалаторни стероиди (или стероиди/бетааго
нисти с продължително действие), за които е 
необходимо лечение чрез непрекъсната упот
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реба на инхалаторен бетаагонист или доба
вянето на други лекарствени продукти, като 
понякога са необходими перорални стероиди.

Тежка астма: чести епизоди на хриптене, 
задух, чести случаи на хоспитализация и на 
перорално лечение с помощта на стероиди.

*** Мерки за смекчаване и ограничения
01 Необходима e корекция на зрението 

(очила или контактни лещи, или и двете)
02 Необходим е слухов апарат
03 Необходим е изкуствен крайник
04 Не се извършват самостоятелно задачи 

в рулевата рубка
05 Единствено през деня
06 Не е позволено извършването на задъл

жения, свързани с корабоплаването
07 Ограничение до едно плавателно сред

ство, наречено...
08 Ограничена зона, поконкретно...
09 Ограничена задача, поконкретно...
Мерките за смекчаване и ограниченията 

могат да се комбинират.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 17 януари 

2022 г.
Министър на транспорта,  

информационните технологии  
и съобщенията:  

Христо Алексиев
Министър на здравеопазването:  

Стойчо Кацаров
7092

КОМИСИЯ  
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД 
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда 
за съставяне и поддържане на регистъра на 
регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 74 от 

2020 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2021 г.)

Параграф единствен. Създава се чл. 14:
„Професионален печат
Чл. 14. (1) Печатите по чл. 28, ал. 1 и 2 

от Закона за независимия финансов одит се 

издават от Комисията за публичен надзор 
над регистрираните одитори след вписване 
в регистъра. 

(2) При отписване от регистъра, включи
телно и при временно лишаване от правото 
да упражнява одиторската професия, съответ
ният регистриран одитор е длъжен да върне в 
Комисията за публичен надзор над регистри
раните одитори своя професионален печат в 
тридневен срок от настъпване на основанието 
за отписване. След отпадане на основанието 
за отписване от регистъра регистрираният 
одитор получава отново своя професионален 
печат в тридневен срок от подаването на за
явление за това.

(3) При изгубване, кражба или унищожава
не на професионалния печат регистрираният 
одитор незабавно уведомява писмено Коми
сията за публичен надзор над регистрираните 
одитори.

(4) В случаите по ал. 3 Комисията за пуб
личен надзор над регистрираните одитори 
издава дубликат на печата в 14дневен срок 
от датата на уведомяването.

(5) Действията по ал. 4 се извършват и при 
промяна на съдържащите се в печата данни.

(6) Приемането и предаването на професи
оналния печат съгласно ал. 1 – 4 се извършва 
с приемателнопредавателен протокол между 
регистрирания одитор и длъжностните лица, 
определени по реда на чл. 3, ал. 2.

(7) След предаване в архива на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори 
професионалните печати на регистрираните 
одитори се унищожават от комисия от поне 
две длъжностни лица, определени по реда на 
чл. 3, ал. 2. За удостоверяване на унищожава
нето се съставя протокол, който съдържа не 
помалко от два броя сравнителни образци 
от всеки печат.

(8) При неизпълнение на задължението 
по ал. 2 Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори обявява печата за 
невалиден чрез публикуване на съобщение 
на своята официална интернет страница.“

Председател:  
Огнян Симеонов

7180
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № 8121з-1599  
от 25 ноември 2021 г.

относно изменение на Заповед № 8121з-156 от 
5.02.2020 г. за определяне размерите на допъл-
нителните възнаграждения за научна степен, за 
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., 
за полагане на труд на официални празници и за 
времето на разположение, изплащани на държав-
ните служители в Министерството на вътрешните 
работи, изменена със Заповед № 8121з-1013 от 
15.09.2020 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2020 г.; изм., 

бр. 85 от 2020 г.)

На основание чл. 179, ал. 2 от Закона за Минис-
терството на вътрешните работи (ЗМВР) нареждам:

1. В точка 4 думите „0,20 лв.“ се заменят с 
„0,35 лв.“.

Настоящата заповед влиза в сила от 1.12.2021 г.
Контрола по изпълнението на заповедта въз-

лагам на главния секретар на Министерството 
на вътрешните работи.

Копие на заповедта да се изпрати на ръково-
дителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР за 
сведение и изпълнение.

Министър:  
Б. Рашков

7313

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1089 
от 22 ноември 2021 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за да-
нъците върху доходите на физическите лица 
утвърждавам образец на декларация по чл. 22в, 
ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица за ползване на данъчно облек-
чение за деца за 2021 г. съгласно приложението.

Министър:  
В. Белчев
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1090 
от 22 ноември 2021 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 
ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г. съгласно приложението.

Министър: 
В. Белчев
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64625-07.04.2021 г., вх. № 09-64711-07.04.2021 г., 
вх. № 09-55469-25.03.2021 г., вх. № 09-63785-
06.04.2021 г., вх. № 09-56487-26.03.2021 г., вх. № 09-
57745-29.03.2021 г., вх. № 09-61546-02.04.2021 г., 
вх. № 09-61592-02.04.2021 г., вх. № 09-65602-
08.04.2021 г., вх. № 09-65950-08.04.2021 г., вх. № 09-
62617-05.04.2021 г., вх. № 09-61804-02.04.2021 г. 
от СГКК – Търговище, и приложените към тях 
документи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на: 

I. С. Великовци, EKATTE 10433, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-103 
от 28.11.2016 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10433.7.62: 

площ: 286 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.63: 
площ: 70 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.64: 
площ: 249 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.65: 
площ: 421 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.46: 
площ: 928 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10433.6.2: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната: 
9682 кв. м, площ след промяната: 9650 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.7: 
нива, собственост на Исмаил Ходжа Махмудов, 
площ преди промяната: 8121 кв. м, площ след 
промяната: 7977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.8: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 675 кв. м, площ след промя-
ната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.19: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 3007 кв. м, площ след промя-
ната: 2993 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 10433.7.40: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 2332 кв. м, площ след промя-
ната: 2235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.41: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 7773 кв. м, площ след промя-
ната: 7368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.43: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 3609 кв. м, площ след промяната: 
3630 кв. м;

НАЦИОНАЛНА  
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-3304 
от 9 ноември 2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от 
Закона за Националната агенция за приходите 
във връзка с чл. 26б, ал. 5 от Закона за мер-
ките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване 
на последиците и чл. 166, ал. 3, изр. второ от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
оправомощавам териториалните директори на 
териториалните дирекции на Националната 
агенция за приходите да разглеждат по същество 
и да се произнасят по жалби против актове за 
установяване на публични държавни вземания, 
издадени за неправомерно получени средства, 
недължимо платени и надплатени суми във 
връзка с изпълнението на проект „Подкрепа 
чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 
временните противоепидемични мерки, чрез 
прилагане на схема за подпомагане от Нацио-
нална агенция за приходите (НАП)“, изпълняван 
по Договор за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ № BG16RFOP002-2.094-
0006-С01/19.01.2021 г., сключен между Нацио-
налната агенция за приходите и Управляващия 
орган на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по 
процедура № BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез 
оборотен капитал за МСП, засегнати от времен-
ните противоепидемични мерки, чрез прилагане 
на схема за подпомагане от Национална агенция 
за приходите (НАП)“, и във връзка със Заповед 
№ ЗЦУ-161 от 3.02.2021 г. на изпълнителния ди-
ректор на НАП за организация и управление на 
проекта, изменена със Заповед № ЗЦУ-2043 от 
1.06.2021 г. на изпълнителния директор на НАП.

На основание чл. 166, ал. 3, изр. трето от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за-
поведта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта влиза в сила от датата на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Заповедта да се публикува на официалната 
интернет страница и на вътрешната страница 
на Националната агенция за приходите и в ин-
формационната система „Вътрешни регламенти“ 
и да се сведе до знанието на заинтересованите 
служители за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възла-
гам на заместник изпълнителните директори на 
Националната агенция за приходите.

Изпълнителен директор: 
Р. Спецов

7218

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-108 
от 5 ноември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-61640-02.04.2021 г., 
вх. № 09-60774-01.04.2021 г., вх. № 09-61239-
02.04.2021 г., вх. № 09-61294-02.04.2021 г., вх. № 09-
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поземлен имот с идентификатор 10433.7.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1459 кв. м, площ след промяната: 
1470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.7.48: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 175 кв. м, площ след промя-
ната: 189 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 10433.10.8: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 876 кв. м, площ след промяната: 
877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.17: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 2097 кв. м, площ след промя-
ната: 2275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.18: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 6217 кв. м, площ след промя-
ната: 6351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.26: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8787 кв. м, площ след промя-
ната: 9304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.27: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 943 кв. м, площ след промя-
ната: 590 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.28: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 135 кв. м, площ след промя-
ната: 119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.29: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1782 кв. м, площ след промя-
ната: 1571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.30: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 446 кв. м, площ след промя-
ната: 304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.31: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1480 кв. м, площ след промя-
ната: 1430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.32: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1994 кв. м, площ след промя-
ната: 668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.33: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1711 кв. м, площ след промя-
ната: 1596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.34: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1329 кв. м, площ след промя-
ната: 1328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.10.41: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 21 240 кв. м, площ след про-
мяната: 21 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.12.25: 
нива, собственост на Абдулах Дьонмез, площ 
24 009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.12.44: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1225 кв. м, площ след промяната: 
1214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10433.12.47: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната:  
16 903 кв. м, площ след промяната: 16 967 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 10433.10.36: 

площ: 82 кв. м, нива, собственост на Община 
Антоново.

II. С. Вельово, EKATTE 10584, община Ан-
тоново, одобрени със Заповед № РД-18-102 от 
28.11.2016 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 10584.19.37.1: площ: 

35 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 10584.19.37.2: площ: 
21 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 10584.19.44.1: площ: 
44 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10584.1.15: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 503 кв. м, площ след промя-
ната: 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10584.1.16: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1917 кв. м, площ след промя-
ната: 1935 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10584.26.15: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 9098 кв. м, площ след промя-
ната: 9010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10584.26.16: 
гробищен парк, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 1360 кв. м, площ 
след промяната: 1444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10584.26.20: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Антоново, площ преди промяната: 12 196 кв. м, 
площ след промяната: 12 200 кв. м.

III. С. Длъжка поляна, EKATTE 21275, общи-
на Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-71 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21275.25.54: 

площ: 731 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.56: 
площ: 282 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.57: 
площ: 383 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 21275.23.60: 
нива, собственост на Общинa Антоново, площ 
преди промяната: 3730 кв. м, площ след промя-
ната: 3727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.91: 
за местен път, собственост на Общинa Антоново, 
площ преди промяната: 10 297 кв. м, площ след 
промяната: 10 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.92: 
за местен път, собственост на Общинa Антоново, 
площ преди промяната: 1939 кв. м, площ след 
промяната: 1933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.104: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 176 кв. м, 
площ след промяната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.105: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 2376 кв. м, 
площ след промяната: 2288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.106: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 1576 кв. м, 
площ след промяната: 1537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.107: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 247 кв. м, 
площ след промяната: 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.23.108: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 2451 кв. м, 
площ след промяната: 2421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.9: 
нива, собственост на Общинa Антоново, площ 
преди промяната: 6936 кв. м, площ след промя-
ната: 6932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.13: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Общинa Антоново, площ преди 
промяната: 2513 кв. м, площ след промяната: 
1526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.16: 
нива, собственост на Соня Станишева Костади-
нова, площ преди промяната: 12 992 кв. м, площ 
след промяната: 13 016 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 21275.25.29: 
нива, собственост на Общинa Антоново, площ 
преди промяната: 329 кв. м, площ след промя-
ната: 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.49: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 718 кв. м, 
площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.25.50: 
изоставена орна земя, собственост на Общинa 
Антоново, площ преди промяната: 993 кв. м, 
площ след промяната: 1011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.26.42: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Общинa Антоново, площ преди 
промяната: 3674 кв. м, площ след промяната: 
3798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.26.45: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
64 546 кв. м, площ след промяната: 64 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.26.46: 
за местен път, собственост на Общинa Антоново, 
площ преди промяната: 7434 кв. м, площ след 
промяната: 7448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.27.4: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Общинa Антоново, площ преди 
промяната: 2095 кв. м, площ след промяната: 
2146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.30.1: 
нива, собственост на Общинa Антоново, площ 
преди промяната: 6430 кв. м, площ след промя-
ната: 6512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.30.2: 
дере, собственост на Общинa Антоново, площ 
преди промяната: 1860 кв. м, площ след промя-
ната: 1864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21275.30.53: 
за местен път, собственост на Общинa Антоново, 
площ преди промяната: 16 700 кв. м, площ след 
промяната: 16 715 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 21275.25.48: 

площ: 103 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
собственост на Общинa Антоново.

IV. С. Дъбравица, EKATTE 24428, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-73 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се в промяна в границите на същест-
вуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 24428.12.25: 
за местен път, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 11 047 кв. м, площ след 
промяната: 11 020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24428.13.10: 
нива, собственост на Александър Димитров Геор-
гиев, площ преди промяната: 7982 кв. м, площ 
след промяната: 7980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24428.16.3: 
нива, собственост на Иван Стоянов Георгиев, 
площ преди промяната: 18 001 кв. м, площ след 
промяната: 17 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24428.16.20: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 13 379 кв. м, площ 
след промяната: 12 973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24428.16.23: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1551 кв. м, площ след промяната: 
1538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24428.16.24: 
овраг, промойна, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 697 кв. м, площ 
след промяната: 658 кв. м.

V. С. Изворово, EKATTE 32473, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-13 
от 27.01.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 32473.1.22: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
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промяната: 493 кв. м, площ след промяната: 
490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.1.23: 
нива, собственост на Кирил Димитров Маринков 
наследници, площ преди промяната: 2724 кв. м, 
площ след промяната: 2703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.1.24: 
нива, собственост на Павлинка Иванова Геор-
гиева, площ преди промяната: 5086 кв. м, площ 
след промяната: 5078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.2.15: 
изоставено трайно насаждение, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната:  
10 973 кв. м, площ след промяната: 10 910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.2.16: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 4536 кв. м, площ след промя-
ната: 4532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.2.20: за 
местен път, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 3672 кв. м, площ след 
промяната: 3717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.2.21: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 9369 кв. м, площ след промя-
ната: 9402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.2.121: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 363 кв. м, площ след промяната: 
349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.22.5: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 4097 кв. м, площ след промяната: 
4103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.23.26: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 3627 кв. м, площ след промяната: 
3613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.23.30: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 2162 кв. м, площ след промя-
ната: 2134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.23.31: 
нива, собственост на „ТУС“ – ЕООД, площ пре-
ди промяната: 563 кв. м, площ след промяната: 
600 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.23.33: 
дере, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8097 кв. м, площ след промя-
ната: 8107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.23.34: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 3991 кв. м, площ след промя-
ната: 4049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.25.6: 
нива, собственост на „ТУС“ – ЕООД, площ преди 
промяната: 15 999 кв. м, площ след промяната: 
16 031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32473.43.12: за 
стопански двор, Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след 
промяната: 20 188 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 32473.23.32: площ 
959 кв. м, нива, собственост на „ТУС“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 32473.25.9: 
площ 91 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Община Антоново.

VI. С. Крушолак, EKATTE 40258, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-114 
от 15.12.2016 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се в промяна в границите на същест-
вуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 40258.4.21: 
нива, собственост на Милан Стоилов Петров, 
площ преди промяната: 4197 кв. м, площ след 
промяната: 2891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40258.5.14: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1300 кв. м, площ след промя-
ната: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40258.5.15: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 744 кв. м, площ след промя-
ната: 304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 40258.20.24: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 9642 кв. м, площ след промя-
ната: 9621 кв. м.

VII. С. Милино, EKATTE 48194, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-86 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48194.7.63: 

площ: 189 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 48194.7.64: 
площ: 183 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48194.7.33: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната: 
35 485 кв. м, площ след промяната: 35 477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48194.7.45: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 523 кв. м, площ след промя-
ната: 517 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 48194.7.27: 

площ: 423 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Антоново.

VIII. С. Орач, EKATTE 53641, община Ан-
тоново, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 
30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се в промяна в границите на същест-
вуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53641.1.40: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 6297 кв. м, площ след промяната: 
6263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53641.1.41: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
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преди промяната: 78 406 кв. м, площ след про-
мяната: 76 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53641.2.13: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 35 926 кв. м, площ след про-
мяната: 33 931 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53641.6.62: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната: 
54 039 кв. м, площ след промяната: 53 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53641.15.51: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 7863 кв. м, площ след промя-
ната: 6774 кв. м.

IX. С. Поройно, EKATTE 57827, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-14 
от 27.01.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57827.9.29: 

площ: 205 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57827.9.30: 
площ: 1182 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57827.10.16: 
площ: 117 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57827.16.19: 
площ: 1177 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 57827.9.10: 
изоставена нива, собственост на Божидар Стоя-
нов Митов и Панайот Стоянов Стаменов, площ 
преди промяната: 7000 кв. м, площ след промя-
ната: 6805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.9.11: 
нива, собственост на Георги Лазаров Василев, 
площ преди промяната: 5098 кв. м, площ след 
промяната: 4944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.9.12: 
нива, Държавен поземлен фонд, площ преди 
промяната: 15 400 кв. м, площ след промяната: 
15 088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.9.19: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 5683 кв. м, площ след промяната: 
3264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.10.13: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1983 кв. м, площ след промяната: 
2712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.13.19: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 5067 кв. м, площ след промяната: 
5253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.13.21: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 230 кв. м, площ след промя-
ната: 474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.13.22: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 4340 кв. м, площ след промяната: 
4444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.16.8: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 19 997 кв. м, площ след про-
мяната: 19 917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.16: 
дере, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 2535 кв. м, площ след промя-
ната: 2356 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.17: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 3232 кв. м, площ след промя-
ната: 2154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.18: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Община Антоново, площ преди промяната: 
81 940 кв. м, площ след промяната: 81 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.19: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 488 кв. м, площ след промя-
ната: 367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.21: 
дере, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 3442 кв. м, площ след промя-
ната: 2797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.22: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 811 кв. м, площ след промя-
ната: 638 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 57827.6.24: 

площ: 9956 кв. м, за стопански двор, Държавен 
поземлен фонд – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 57827.18.20: 
площ: 272 кв. м, дере, собственост на Община 
Антоново.

X. С. Пчелно, EKATTE 58949, община Антоново, 
одобрени със Заповед № РД-18-132 от 29.12.2016 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58949.14.45: 

площ: 609 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.46: 
площ: 128 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.47: 
площ: 82 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.69: 
площ: 511 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.70: 
площ: 570 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.71: 
площ: 93 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58949.8.26: за 
стопански двор, Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
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площ преди промяната: 48 846 кв. м, площ след 
промяната: 48 660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.9.2: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Антоново, площ преди промя-
ната: 840 кв. м, площ след промяната: 810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.9.3: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 4167 кв. м, площ след промя-
ната: 3272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.9.4: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8481 кв. м, площ след промя-
ната: 8492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.19: 
нива, собственост на „Сортови семена Вар-
дим“ – АД, площ преди промяната: 12 500 кв. м, 
площ след промяната: 12 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.20: 
нива, Държавен поземлен фонд, площ преди 
промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 
903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.30: 
нива, Държавен поземлен фонд, площ преди 
промяната: 4054 кв. м, площ след промяната: 
4047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.32: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1219 кв. м, площ след промяната: 
1210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.34: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 2069 кв. м, площ след промяната: 
2074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.35: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1784 кв. м, площ след промяната: 
1754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.38: 
нива, собственост на „Ленд Асетс“ – ООД, площ 
преди промяната: 8399 кв. м, площ след промя-
ната: 7693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.39: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, 
площ преди промяната: 5478 кв. м, площ след 
промяната: 5208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.41: 
овощна градина, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 6622 кв. м, площ 
след промяната: 6275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.14.42: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 7171 кв. м, площ след промя-
ната: 7376 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 58949.14.43: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 11 858 кв. м, площ след про-
мяната: 11 544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.4: 
нива, собственост на Петя Славчева Ангелова, 
площ преди промяната: 6997 кв. м, площ след 
промяната: 6988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.5: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 

преди промяната: 1480 кв. м, площ след промя-
ната: 1478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.6: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 1835 кв. м, площ след промяната: 
1792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.9: 
овощна градина, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 6896 кв. м, площ 
след промяната: 6195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.10: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 1022 кв. м, площ след промя-
ната: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.15.11: 
овощна г ра дина , собс т венос т на „Био  - 
елит“ – ЕООД, площ преди промяната: 2500 кв. м, 
площ след промяната: 2249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.3: 
нива, собственост на Стоичко Илиев Стойчев, 
площ преди промяната: 14 993 кв. м, площ след 
промяната: 14 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.55: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 15 558 кв. м, площ след про-
мяната: 15 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.56: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 712 кв. м, площ след промя-
ната: 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.59: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 18 643 кв. м, площ след про-
мяната: 18 762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.20.62: 
овощна градина, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 2536 кв. м, площ 
след промяната: 2403 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.31.12: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 185 813 кв. м, площ след про-
мяната: 185 832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.31.13: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 3181 кв. м, площ след промяната: 
3300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.31.15: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 11 317 кв. м, площ след про-
мяната: 11 935 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.31.16: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8259 кв. м, площ след промя-
ната: 8435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.32.28: 
пасище, собственост на Младен Емилов Неделчев, 
площ преди промяната: 6430 кв. м, площ след 
промяната: 6498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.32.29: за 
стопански двор, Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
площ преди промяната: 10 485 кв. м, площ след 
промяната: 10 208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.32.30: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
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промяната: 496 кв. м, площ след промяната: 
479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.32.32: 
за местен път, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 7837 кв. м, площ след 
промяната: 7857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58949.38.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
24 374 кв. м, площ след промяната: 24 082 кв. м.

XI. С. Равно село, EKATTE 61251, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-81 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 6151.1.54: 

площ: 357 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61251.2.28: 
площ: 220 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61251.2.29: 
площ: 488 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 61251.2.30: 
площ: 364 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 61251.1.17: 
нива, собственост на Ахмед Аптулов Ахмедов, 
площ преди промяната: 7751 кв. м, площ след 
промяната: 7747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.19: 
нива, собственост на Халил Хасанов Шафранов, 
площ преди промяната: 7272 кв. м, площ след 
промяната: 7121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.20: 
нива, собственост на Ахмед Аптулов Ахмедов, 
площ преди промяната: 9021 кв. м, площ след 
промяната: 8922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.21: 
нива, собственост на Али Мехмедов Алиев, 
площ преди промяната: 11 415 кв. м, площ след 
промяната: 11 393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.23: 
нива, собственост на Исмаил Османов Исов, 
площ преди промяната: 1601 кв. м, площ след 
промяната: 1596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.24: 
нива, собственост на Исмаил Османов Исов, 
площ преди промяната: 102 кв. м, площ след 
промяната: 60 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.25: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 52 621 кв. м, площ след про-
мяната: 52 589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.26: 
нива, собственост на Исуф Хаджимехмедов, 
площ преди промяната: 8777 кв. м, площ след 
промяната: 8724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.42: за 
местен път, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 13 304 кв. м, площ след 
промяната: 13 397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.1.50: 
овощна градина, собственост на Община Анто-

ново, площ преди промяната: 35 829 кв. м, площ 
след промяната: 35 883 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 61251.2.17: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 3822 кв. м, площ след промяната: 
4016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 61251.2.23: 
ливада, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8341 кв. м, площ след промя-
ната: 9320 кв. м.

XII. С. Стеврек, EKATTE 69146, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-88 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69146.8.778: 

площ: 3059 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.779: 
площ: 4020 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.1005: 
площ: 30 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69146.501.1001: 
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69146.1.1000: 
пасище, Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ 
преди промяната: 30 740 кв. м, площ след про-
мяната: 30 796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.7.34: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
22 056 кв. м, площ след промяната: 21 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.7.41: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 4610 кв. м, площ след промяната: 
4178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.7.45: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
26 477 кв. м, площ след промяната: 24 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.7.46: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
33 741 кв. м, площ след промяната: 33 557 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 69146.7.646: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Антоново, площ преди промяната: 2659 кв. м, 
площ след промяната: 2027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.7.647: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 672 кв. м, площ 
след промяната: 402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.3: друг 
вид дървопроизводителна гора, собственост на 
Ахмед Хаджи Шабанов, площ преди промяната: 
49 990 кв. м, площ след промяната: 49 975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.68: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
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промяната: 1642 кв. м, площ след промяната: 
1191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.71: 
гробищен парк, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 31 511 кв. м, площ след 
промяната: 31 475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.82: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 3058 кв. м, площ след промяната: 
3042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.101: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
379 397 кв. м, площ след промяната: 378 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.133: 
за местен път, собственост на Община Антоново, 
площ преди промяната: 17 690 кв. м, площ след 
промяната: 17 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.475: 
нива, собственост на Стоян Милков Стоянов, 
площ преди промяната: 8998 кв. м, площ след 
промяната: 8911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.476: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ пре-
ди промяната: 5561 кв. м, площ след промяната: 
5397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.508: 
нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ пре-
ди промяната: 2072 кв. м, площ след промяната: 
354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.509: 
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди 
промяната: 5699 кв. м, площ след промяната: 
2343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.523: 
ливада, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 8947 кв. м, площ след промя-
ната: 9041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.571: 
ливада, собственост на „Делта“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 66 295 кв. м, площ след про-
мяната: 65 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.8.644: 
нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ пре-
ди промяната: 8260 кв. м, площ след промяната: 
6470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.15.54: за 
стопански двор, Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
площ преди промяната: 31 848 кв. м, площ след 
промяната: 19 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.17.64: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 152 749 кв. м, 
площ след промяната: 152 685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.17.602: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 17 227 кв. м, площ 
след промяната: 16 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.20.13: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
42 658 кв. м, площ след промяната: 41 898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.26.32: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 6030 кв. м, 
площ след промяната: 6158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.26.35: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 34 299 кв. м, 
площ след промяната: 34 021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.26.632: 
изоставена нива, собственост на „Масив“ – ООД, 
площ преди промяната: 28 366 кв. м, площ след 
промяната: 24 717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.105.89: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
44 804 кв. м, площ след промяната: 45 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.110.2:  
за стопански двор, Държавен поземлен фонд – МЗГ, 
площ преди промяната: 10 781 кв. м, площ след 
промяната: 5082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.3: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 3895 кв. м, площ 
след промяната: 3863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.4: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Антоново, площ преди промяната: 17 676 кв. м, 
площ след промяната: 17 725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.128: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:  
363 442 кв. м, площ след промяната: 363 569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.138: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 186 637 кв. м, 
площ след промяната: 186 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.967: 
нива, собственост на Петър Димитров Куров, 
площ преди промяната: 7801 кв. м, площ след 
промяната: 6752 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.400.968: 
нива, собственост на Димитър Николов Стоянов, 
площ преди промяната: 11 046 кв. м, площ след 
промяната: 10 459 кв. м.

поземлен имот с идентификатор 69146.1.65: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Антоново, площ преди промяната: 25 840 кв. м, 
площ след промяната: 25 346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.79: 
ливада, собственост на Атанас Христов Станков, 
площ преди промяната: 7374 кв. м, площ след 
промяната: 7359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.86: 
изоставена нива, собственост на „Ленд Ин-
вестмънт“ – ЕООД, площ преди промяната: 
7980 кв. м, площ след промяната: 7965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.89: 
овощна градина, собственост на Миленко Димов 
Миленков, площ преди промяната: 2159 кв. м, 
площ след промяната: 1440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.93: 
изоставена нива, собственост на Никола Енчев 
Николов, площ преди промяната: 3017 кв. м, 
площ след промяната: 2768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.98: 
овощна градина, собственост на Енчо Костов 
Иванов, площ преди промяната: 2150 кв. м, площ 
след промяната: 1922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.100: 
овощна градина, собственост на Иван Димитров 
Димов, площ преди промяната: 2167 кв. м, площ 
след промяната: 2095 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 69146.1.106: 
изоставена нива, собственост на Енчо Костов 
Иванов, площ преди промяната: 19 575 кв. м, 
площ след промяната: 19 052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.107: 
овощна градина, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 2874 кв. м, площ 
след промяната: 3072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.118: 
изоставена нива, собственост на Али Мехмедов 
Камберов, площ преди промяната: 2628 кв. м, 
площ след промяната: 2356 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.125: 
изоставена нива, собственост на Стефан Стоянов 
Арнаудов, площ преди промяната: 1784 кв. м, 
площ след промяната: 1099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.130: 
изоставена нива, собственост на Илия Димитров 
Арнаудов, площ преди промяната: 4082 кв. м, 
площ след промяната: 3696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.140: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 1558 кв. м, площ 
след промяната: 1361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.172: 
ливада, собственост на Стефан Стоянов Арнаудов, 
площ преди промяната: 4654 кв. м, площ след 
промяната: 4614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.175: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 6672 кв. м, площ 
след промяната: 2860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.193: 
изоставена нива, собственост на Община Анто-
ново, площ преди промяната: 102 663 кв. м, площ 
след промяната: 102 559 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 69146.1.329: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 2888 кв. м, площ след промяната: 
2790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.331: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 952 кв. м, площ след промяната: 
1005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69146.1.451: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Антоново, площ преди промяната: 31 033 кв. м, 
площ след промяната: 31 059 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 69146.8.780: 

площ: 7262 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост; 

поземлен имот с идентификатор 69146.110.1: 
площ: 714 кв. м, за стопански двор, Държавен 
поземлен фонд – МЗГ;

XIII. С. Таймище, EKATTE 72062, община 
Антоново, одобрени със Заповед № РД-18-92 
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72062.33.76: 

площ: 738 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72062.33.1: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Антоново, площ преди 
промяната: 2099 кв. м, площ след промяната: 
2077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72062.33.2: 
изоставена нива, собственост на Ганчо Пенчев 
Денев, площ преди промяната: 6000 кв. м, площ 
след промяната: 5451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72062.41.1: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 11 304 кв. м, площ след про-
мяната: 12 043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72062.41.57: 
пасище, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 18 259 кв. м, площ след про-
мяната: 18 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72062.24.86: 
нива, собственост на Община Антоново, площ 
преди промяната: 2095 кв. м, площ след промя-
ната: 2100 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

7262

ЗАПОВЕД № КД-14-109 
от 8 ноември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявление вх. № 01-427149-2.08.2021 г. 
от Община Чирпан и приложените към него до-
кументи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на:

I. С. Винарово, EKATTE 11082, община Чирпан, 
одобрени със Заповед № РД-18-529 от 22.02.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 11082.2.276: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 2859 кв. м, площ след 
промяната: 2848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.383: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Димо Петров Монев, площ преди 
промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 
4987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.393: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Неделчо Желязков Данчев, площ 
преди промяната: 2300 кв. м, площ след промя-
ната: 2241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.822: 
нива, собственост на Вътьо Пенев Рунчев, площ 
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преди промяната: 2500 кв. м, площ след промя-
ната: 2374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.826: 
изоставена нива, собственост на Кметство с. Ви-
нарово, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ 
след промяната: 1372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.827: 
нива, собственост на Златка Василева Пацовска, 
площ преди промяната: 1600 кв. м, площ след 
промяната: 1412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.828: 
нива, собственост на Васил Желев Данчев, площ 
преди промяната: 1500 кв. м, площ след промя-
ната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.1033: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 1232 кв. м, площ след 
промяната: 1209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.1034: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 4357 кв. м, площ след промяната: 
4274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.1035: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 2157 кв. м, площ след 
промяната: 1824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.1077: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 4329 кв. м, площ след 
промяната: 3934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.2.1137: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 2456 кв. м, площ след промяната: 
2448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.3.345: 
нива, собственост на Неделчо Желязков Данчев, 
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 2784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.3.708: 
за местен път, собственост на Община Чирпан, 
площ преди промяната: 27 557 кв. м, площ след 
промяната: 26 373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.29.148: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 14 279 кв. м, площ след 
промяната: 12 728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.29.149: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 7275 кв. м, площ след промяната: 
7229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.144.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 253 684 кв. м, площ след промяната: 
252 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.144.8: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Чирпан, площ преди промяната: 
226 кв. м, площ след промяната: 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.144.12: 
друг вид недървопроизводителна горска площ, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 834 кв. м, площ след промяната: 
791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-

ност на Делчо Атанасов Бойстев, площ преди 
промяната: 10 599 кв. м, площ след промяната: 
10 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.2: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Максим Димитров Сандулов, площ преди 
промяната: 2400 кв. м, площ след промяната: 
2383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Жельо Стоянов Бънзаров, площ преди промя-
ната: 2400 кв. м, площ след промяната: 2392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Васил Златанов Иванов, площ преди промяна-
та: 7599 кв. м, площ след промяната: 7584 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.5: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Колев Добрев, площ преди промяната: 
4000 кв. м, площ след промяната: 3976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.6: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Русен Вълчанов Атанасов, площ преди промя-
ната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.9: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Васил Димов Аврамов, площ преди промяна-
та: 1600 кв. м, площ след промяната: 1572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.10: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Иванов Бънзаров, площ преди промяна-
та: 4000 кв. м, площ след промяната: 3944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Русинов Бънзаров, площ преди промяна-
та: 4800 кв. м, площ след промяната: 4739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.13: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иван Василев Данчев, площ преди промяната: 
1400 кв. м, площ след промяната: 1346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.14: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Тотьо Дончев Бабачев, площ преди промяна-
та: 1400 кв. м, площ след промяната: 1354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.17: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Стоян Василев Данчев, площ преди промяна-
та: 1400 кв. м, площ след промяната: 1363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.18: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Жельо Иванов Бънзаров, площ преди промяна-
та: 4000 кв. м, площ след промяната: 3902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.20: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Русен Делчев Атанасов, площ преди промяна-
та: 3000 кв. м, площ след промяната: 2944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.21: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Стойчо Димов Стойнов, площ преди промяна-
та: 2000 кв. м, площ след промяната: 1960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.24: 
друг вид дървопроизводителна гора, собстве-
ност на МЗГ – Държавно лесничейство, площ:  
933 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.25: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иванка Русенова Симеонова, площ преди 
промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 
1150 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 11082.145.32: 
пасище, собственост на Кметство с. Винарово, 
площ преди промяната: 5288 кв. м, площ след 
промяната: 4944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11082.145.151: 
за местен път, собственост на Община Чирпан, 
площ преди промяната: 26 524 кв. м, площ след 
промяната: 33 149 кв. м.

II. С. Могилово, EKATTE 48831, община 
Чирпан, одобрени със Заповед № РД-18-328 
от 6.02.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48831.113.780: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 6247 кв. м, площ след промяната: 
6232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.115.770: 
пасище, собственост на Община гр. Чир-
пан – с. Могилово, площ преди промяната: 
171 кв. м, площ след промяната: 134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.115.778: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 283 110 кв. м, площ след промяната: 
282 847 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.115.782: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 1169 кв. м, площ след промяната: 
1160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.115.846: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 45 729 кв. м, площ след промяната: 
45 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.117.10: 
нива, собственост на Недялка Колева Колева, 
площ преди промяната: 3061 кв. м, площ след 
промяната: 3037 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.117.628: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 1748 кв. м, площ след промяната: 
1569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.117.850: 
пасище, собственост на Община гр. Чир-
пан – с. Могилово, площ преди промяната: 
2849 кв. м, площ след промяната: 2706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.118.7: 
нива, собственост на Таньо Петков Брънков, 
площ преди промяната: 3800 кв. м, площ след 
промяната: 3762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.118.223: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 2224 кв. м, площ след промяната: 
2211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.633: 
пасище, собственост на Община гр. Чир-
пан – с. Могилово, площ преди промяната: 
3129 кв. м, площ след промяната: 1548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.637: 
пасище, собственост на Община гр. Чир-

пан – с. Могилово, площ преди промяната: 
5703 кв. м, площ след промяната: 5223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.717: 
пасище, собственост на Кметство с. Могилово, 
площ преди промяната: 14 693 кв. м, площ след 
промяната: 14 388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.755: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 5910 кв. м, площ след 
промяната: 5880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.757: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 1005 кв. м, площ след промяната: 
1004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.119.866: 
за местен път, собственост на Община Чирпан, 
площ преди промяната: 35 252 кв. м, площ след 
промяната: 39 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.120.322: 
нива, собственост на Ташо Иванов Кабадев, 
площ преди промяната: 5301 кв. м, площ след 
промяната: 5277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.120.631: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 1151 кв. м, площ след промяната: 
1111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.120.698: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Чирпан, площ преди 
промяната: 2520 кв. м, площ след промяната: 
2511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.120.716: 
пасище, собственост на Кметство с. Могилово, 
площ преди промяната: 15 132 кв. м, площ след 
промяната: 15 129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.171.7: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ, площ преди промяната: 159 582 кв. м, 
площ след промяната: 158 988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.171.310: 
нива, собственост на „Мидалидаре Вине-
ярдс“ – ЕООД, площ преди промяната: 3000 кв. м, 
площ след промяната: 2996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.171.311: 
нива, собственост на Иван Недев Халачев, площ 
преди промяната: 1999 кв. м, площ след промя-
ната: 1995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.171.313: 
нива, собственост на „Глобал Кредит Кон-
султ“ – ЕООД, площ преди промяната: 2900 кв. м, 
площ след промяната: 2898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48831.171.314: 
нива, собственост на Иван Ташев Кабадев, площ 
преди промяната: 1500 кв. м, площ след промя-
ната: 1486 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

7263
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 262 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.12.2021 г. от 16 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537, 
попадащ в УПИ VIII – пп горивни и строителни 
материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни 
жилищни територии, София, ул. 23 декември, 
общински нежилищен имот, стопанисван от 
район „Връбница“. 

2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 14.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7227

РЕШЕНИЕ № 264 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 443 от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.12.2021 г. от 14 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4358.513 в УПИ, 
отреден за „КОО, ОЖС, паркинги, подземни 
гаражи и културен център“, кв. 35, местност 
Ж.к. Люлин – 8 м.р., София, ж.к. Люлин –  
8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Люлин“. 

2. Начална тръжна цена – 907 350 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 90 735 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 14.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до 
деня на търга след закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7228

РЕШЕНИЕ № 265 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 443 от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 17.12.2021 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4357.476, идентичен 
с УПИ III-379 – „за КОО“, кв. 107а, местност 
Бул. Сливница – Люлин – 9 м.р., София, ж.к. Лю-
лин, бул. Сливница № 53, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Люлин“. 

2. Начална тръжна цена – 169 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 900 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 15.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7229

РЕШЕНИЕ № 266 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 443 от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 17.12.2021 г. от 12 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.8554.1680 
в УПИ I – „за КОО“, кв. 76, м. Враждебна-юг, 
София, кв. Враждебна, бул. Ботевградско шосе, 
м. VII-38-II, общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Кремиковци“. 

2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 15.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7230

РЕШЕНИЕ № 267 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 443 от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.12.2021 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 

търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.1930.845, предста-
вляващ УПИ V – „за КОО“, кв. 299, м. Павло-
во – Бъкстон, София, ул. Мусала, срещу бл. 28, 
общински нежилищен имот, стопанисван от 
район „Витоша“. 

2. Начална тръжна цена – 343 450 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 34 345 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 14.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7231

РЕШЕНИЕ № 268 
от 19 ноември 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 443 от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.12.2021 г. от 12 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.8554.1682, 
в УПИ I – „за КОО“, кв. 76, местност Враждеб-
на-юг, София, кв. Враждебна, бул. Ботевградско 
шосе, при детелината с бул. Владимир Вазов, 
общински нежилищен имот, стопанисван от 
район „Кремиковци“. 

2. Начална тръжна цена – 73 650 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7365 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 14.12.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
 Н. Стойнев

7232

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 586 
от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, 
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 
и ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация Общинският съвет – Кюс-
тендил, одобрява проекта за частично изменение 
на общия устройствен план на община Кюстендил 
в обхвата на ПИ 44183.51.95 по КККР на мест-
ност Пладнище, землището на с. Лозно, община 
Кюстендил, съгласно което територията на имота 
попада в устройствена зона с малка височина 
(Жм), с конкретно предназначение – за жилищно 
застрояване, като параметрите на застрояване са 
съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 
№ 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните 
устройствени показатели и характеристики:

начин на застрояване – свободно (е);
максимална височина – до 3 ет. (до 10,0 м);
плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;
минимална озеленена площ – 40 %, като една 

трета от нея трябва да бъде осигурена за озеле-
няване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – от 0,5 
до 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Ад-
министративния съд – Кюстендил, по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: 
И. Андонов

7204

23. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постано-
вление за възлагане на недвижим имот с изх. 
№ С210004-091-0001198/11.11.2021 г. възлага на ЕТ 
„М – ТУР – Димитър Георгиев“ с ЕИК 201668702, 
адрес ул. Стара планина, с. Доброселец, община 
Тополовград, област Хасково, представляван от 
Димитър Георгиев с ЕГН 8810049085, следните 
недвижими имоти: селскостопанска сграда, сел-
скостопански обект (краварник) със застроена 
площ 620 кв. м, построен в УПИ I, кв. 62 по плана 
на с. Константин, намиращ се в с. Константин, 
община Елена, област Велико Търново, при гра-
ници на УПИ: от две страни – улица, УПИ II 
и земеделска земя, придобит с нотариален акт 
за право на собственост върху недвижим имот 
№ 176, том VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., 

вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, с 
вх. № 1738 от 31.10.2005 г.; селскостопанска сграда, 
селскостопански обект (обор работни животни) 
със застроена площ 773 кв. м, построен в УПИ 
II, кв. 62 по плана на с. Константин, намиращ се 
в с. Константин, община Елена, област Велико 
Търново, при граници на УПИ: улица, УПИ I, 
земеделска земя и УПИ III, придобит с нотариален 
акт за право на собственост върху недвижим имот 
№ 176, том VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, 
с вх. № 1738 от 31.10.2005 г.; селскостопанска 
сграда, селскостопански обект (телчарник) със 
застроена площ 266 кв. м, построен в УПИ II, 
кв. 62 по плана на с. Константин, намиращ се 
в с. Константин, община Елена, област Велико 
Търново, при граници на УПИ: улица, УПИ I, 
земеделска земя и УПИ III, придобит с нотариален 
акт за право на собственост върху недвижим имот 
№ 176, том VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, 
с вх. № 1738 от 31.10.2005 г.; селскостопанска 
сграда, селскостопански обект (краварник) със 
застроена площ 1124 кв. м, построен в УПИ II, 
кв. 63 по плана на с. Константин, намиращ се 
в с. Константин, община Елена, област Велико 
Търново, при граници на УПИ: от три страни 
улица, УПИ I и УПИ III, придобит с нотариален 
акт за право на собственост върху недвижим имот 
№ 176, том VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, 
с вх. № 1738 от 31.10.2005 г.; селскостопанска 
сграда, селскостопански обект (бригаден стан с 
контролно-технически пункт) със застроена площ 
532 кв. м, построен в УПИ IV, кв. 64 по плана 
на с. Константин, намиращ се в с. Константин, 
община Елена, област Велико Търново, при гра-
ници на УПИ: от две страни – улица, УПИ V, 
УПИ II и УПИ III, придобит с нотариален акт 
за право на собственост върху недвижим имот 
№ 176, том VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Елена, 
с вх. № 1738 от 31.10.2005 г.; селскостопанска 
сграда, селскостопански обект (колинен кантар 
50 т) със застроена площ 115 кв. м, построен в 
УПИ VI, кв. 64 по плана на с. Константин, на-
миращ се в с. Константин, община Елена, област 
Велико Търново, с граници: от три страни улица 
и УПИ V, придобит с нотариален акт за право 
на собственост върху недвижим имот № 176, том 
VI, рег. № 4162, дело № 1164 от 2005 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр. Елена, с вх. № 1738 
от 31.10.2005 г.
7241

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: „Автомаги-
страла Хемус“, участък от км 137+800 от идейния 
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия про-
ект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане 
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на 
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. 
(след пресичането с път III-301), на територията 
на община Плевен, област Плевен, и община 
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 
от Закона за държавната собственост съобщава 
на Емил Генов Ненков, собственик на имот с 
идентификатор 00299.11.3, намиращ се в земли-
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щето на с. Александрово, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 
от 22.07.2021 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7244

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: „Ав-
томагистрала Хемус“, участък от км 137+800 
от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по 
техническия проект от 2018 г. (края на пътен 
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 
от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех-
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с 
път III-301), на територията на община Плевен, 
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Илиан Иванов Иванов, 
наследник на Цвятко Минков Сяров, собственик 
на имот с идентификатор 23666.11.12, намиращ се 
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 
от 22.07.2021 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7245

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: „Авто-
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от 
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни-
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел 
при пресичане с път II-35) до км 166+144 от 
идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех-
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с 
път III-301), на територията на община Плевен, 
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, 
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър-
жавната собственост съобщава на Петко Денчев 
Иванов, наследник на Денчо Петков Иванов, 
собственик на имот с идентификатор 23666.11.29 
и имот с идентификатор 23666.50.5, намиращи се 
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 
от 22.07.2021 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7246

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: „Авто-
магистрала Хемус“, участък от км 137+800 от 
идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техни-
ческия проект от 2018 г. (края на пътен възел 
при пресичане с път II-35) до км 166+144 от 
идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по тех-
ническия проект от 2020 г. (след пресичането с 

път III-301), на територията на община Плевен, 
област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, 
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Георги Денчев 
Иванов, наследник на Денчо Петков Иванов, 
собственик на имот с идентификатор 23666.11.29 
и имот с идентификатор 23666.50.5, намиращи се 
в землището на с. Дренов, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 
от 22.07.2021 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7247

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: „Авто-
магистрала Хемус“ участък от км 137+800 от идей-
ния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия 
проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресича-
не с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на  
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. 
(след пресичането с път III-301), на територията 
на община Плевен, област Плевен, и община 
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 
от Закона за държавната собственост съобщава 
на Венцеслав Данаилов Игнатов, собственик на 
имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в 
землището на с. Слатина, община Ловеч, област 
Ловеч, за постановяването на Решение № 531 
от 22.07.2021 г. на Министерски съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7248

65. – Медицинският институт на МВР, София, 
на основание Заповед № 4331 от 16.11.2021 г. на 
директора на МИ – МВР, обявява конкурс за 
заемане на една вакантна длъжност по трудово 
правоотношение за академична длъжност доцент 
по научната специалност „Медицинска радиология 
и рентгенология (вкл. използване на радиоактив-
ни изотопи – нуклеарна медицина)“, област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина в 
Отделение по нуклеарна медицина към сектор 
„Диагностично-консултативен“ на Многопро-
филна болница за активно лечение – Централна 
клинична база в София към Лечебни заведения 
за болнична помощ при Медицинския институт 
на МВР, със срок за подаване на документите 
2 месеца, считано от деня след датата на об-
народване на обявата в „Държавен вестник“. 
Подробна информация за конкурса и за необхо-
димите изисквания и документи за участие се 
съдържа в съответната заповед на директора на 
МИ – МВР, и може да се получи, както и да се 
подават документи за участие, в сектор ЧРКАО 
при МИ – МВР, в София 1606, бул. Ген. Скобелев 
№ 79, всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 
13 до 16 ч., тел. за контакт – 02/9821460, 02/9821596.
7219
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82. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
неурбанизираната територия на гр. Стамболийски, 
община Стамболийски, за отстраняване на явна 
фактическа грешка въз основа на скици-проект за 
заличаване на имоти, намиращи се в строителните 
граници на населеното място. Изменението засяга 
поземлени имоти с идентификатори: 51980.145.1, 
51980.145.2, 51980.145.3, 51980.145.4, 51980.145.5, 
51980.145.6, 51980.145.7, 51980.145.8, 51980.145.9, 
51980.145.10, 51980.145.11, 51980.145.12, 51980.145.13, 
51980.145.14, 51980.145.15, 51980.145.16, 51980.145.17, 
51980.145.18, 51980.145.19, 51980.145.195, 51980.145.420, 
51980.145.703, 51980.146.1, 51980.146.2, 51980.146.3, 
51980.146.4, 51980.146.5, 51980.146.6, 51980.146.7, 
51980.146.8, 51980.146.9, 51980.146.10, 51980.146.11, 
51980.146.12, 51980.146.420, 51980.147.1, 51980.147.2, 
51980.147.3, 51980.147.4, 51980.147.5, 51980.147.6, 
51980.147.7, 51980.147.8, 51980.147.9, 51980.147.10, 
51980.147.11, 51980.147.12, 51980.147.13, 51980.147.14, 
51980.147.15, 51980.147.415, 51980.148.1, 51980.148.2, 
51980.148.3, 51980.148.4, 51980.148.5, 51980.148.6, 
51980.148.7, 51980.148.8, 51980.148.9, 51980.148.10, 
51980.148.11, 51980.148.12, 51980.148.13, 51980.148.423, 
51980.149.1, 51980.149.2, 51980.149.3, 51980.149.426, 
51980.149.427, 51980.150.1, 51980.150.2, 51980.150.3, 
51980.150.5, 51980.150.6, 51980.150.7, 51980.150.8, 
51980.150.9, 51980.150.702, 51980.151.1, 51980.151.2, 
51980.151.3, 51980.151.4, 51980.151.5, 51980.151.6, 
51980.151.7, 51980.151.10, 51980.151.11, 51980.152.1, 
51980.152.2, 51980.152.3, 51980.152.4, 51980.152.5, 
51980.152.6, 51980.152.7, 51980.152.8, 51980.152.9, 
51980.152.376, 51980.153.1, 51980.153.2, 51980.153.3, 
51980.153.5, 51980.153.6, 51980.153.7, 51980.153.416, 
51980.154.1, 51980.154.2, 51980.154.3, 51980.154.4, 
51980.154.5, 51980.154.6, 51980.154.8, 51980.154.417, 
51980.154.419, 51980.154.701, 51980.155.2, 51980.155.3, 
51980.156.1, 51980.156.2, 51980.156.3, 51980.156.4, 
51980.156.5, 51980.156.6, 51980.156.7, 51980.156.8, 
51980.156.9, 51980.156.10, 51980.156.11, 51980.156.12, 
51980.156.13, 51980.156.418, 51980.158.1, 51980.158.2, 
51980.158.3, 51980.158.645, 51980.20.8, 51980.20.9, 
51980.20.11, 51980.21.1, 51980.21.2, 51980.21.3, 
51980.21.4, 51980.21.5, 51980.21.7, 51980.21.8, 
51980.21.9, 51980.21.10, 51980.21.227, 51980.21.276, 
51980.21.277, 51980.21.295, 51980.44.30, 51980.44.32, 
51980.44.34, 51980.45.10, 51980.45.11, 51980.45.12, 
51980.45.13, 51980.45.14, 51980.45.15, 51980.45.16, 
51980.45.17, 51980.45.18, 51980.45.19, 51980.45.20, 
51980.45.21, 51980.45.22, 51980.45.23, 51980.45.27, 
51980.45.31, 51980.45.33, 51980.45.35, 51980.45.37, 
51980.45.40, 51980.45.255, 51980.46.23, 51980.46.25, 
51980.46.27, 51980.51.36, 51980.51.39, 51980.51.41, 
51980.51.385, 51980.52.4, 51980.52.5, 51980.52.10, 
51980.52.11, 51980.52.13, 51980.52.15, 51980.52.191, 
51980.52.662, 51980.53.3, 51980.53.4, 51980.53.5, 
51980.53.14, 51980.53.237, 51980.53.690, 51980.54.1, 
51980.54.2 , 51980.54.3, 51980.54.4, 51980.54.5, 
51980.54.6, 51980.54.7, 51980.54.8, 51980.54.9, 
51980.54.10, 51980.54.11, 51980.54.12, 51980.54.13, 
51980.54.14, 51980.54.188, 51980.54.189, 51980.54.190, 
51980.54.328, 51980.55.1, 51980.55.181, 51980.55.186, 
51980.55.187, 51980.55.619, 51980.55.659, 51980.55.661, 
51980.55.664, 51980.56.678, 51980.58.687, 51980.58.693, 
51980.58.695, 51980.58.697, 51980.122.698, 51980.132.14, 
51980.132.15, 51980.132.631, 51980.132.633, 51980.133.3, 

51980.133.4, 51980.133.5, 51980.133.6, 51980.133.7, 
51980.133.8, 51980.133.9, 51980.133.10, 51980.133.11, 
51980.133.12, 51980.133.14, 51980.133.372, 51980.133.414, 
51980.133.635, 51980.134.5, 51980.134.6, 51980.134.8, 
51980.134.10, 51980.134.12, 51980.134.13, 51980.134.411, 
51980.135.1, 51980.135.2, 51980.135.4, 51980.135.5, 
51980.135.6, 51980.135.7, 51980.135.8, 51980.135.9, 
51980.135.325, 51980.135.534 , 51980.135.535, 
51980.137.674, 51980.139.1, 51980.139.2, 51980.139.3, 
51980.139.4, 51980.139.5, 51980.139.6, 51980.139.7, 
51980.139.8, 51980.139.9, 51980.139.10, 51980.139.11, 
51980.139.12, 51980.139.13, 51980.139.14, 51980.139.15, 
51980.139.16, 51980.139.17, 51980.139.18, 51980.139.19, 
51980.139.20, 51980.139.21, 51980.139.22, 51980.139.23, 
51980.139.24, 51980.139.25, 51980.139.26, 51980.139.27, 
51980.139.28, 51980.139.29, 51980.139.30, 51980.139.31, 
51980.139.32, 51980.139.33, 51980.139.34, 51980.139.238, 
51980.139.332, 51980.140.1, 51980.140.2, 51980.140.3, 
51980.140.4, 51980.140.5, 51980.140.6, 51980.140.7, 
51980.140.8, 51980.140.9, 51980.140.10, 51980.140.11, 
51980.140.12, 51980.140.13, 51980.140.14, 51980.140.15, 
51980 .140 .16 , 51980 .140 . 368 , 51980 .140 .676 , 
51980.140.680 , 51980.140.682 , 51980.140.684, 
51980.141.1, 51980.141.2, 51980.141.3, 51980.141.4, 
51980.141.5, 51980.141.6, 51980.141.7, 51980.141.8, 
51980.141.9, 51980.141.10, 51980.141.11, 51980.141.12, 
51980.141.13, 51980.141.15, 51980.141.16, 51980.141.17, 
51980.141.20, 51980.141.21, 51980.141.22, 51980.141.23, 
51980.141.24, 51980.141.26, 51980.141.28, 51980.141.30, 
51980.141.369, 51980.142 .666 , 51980.142 .668 , 
51980.142.670, 51980.142.672. Скиците-проект за 
изменение се намират в Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят със 
скиците-проект и да изразят писмено становище 
с представяне на доказателства.
7267

82а. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка въз 
основа на проекти, изработени от правоспособно 
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени 
имоти с идентификатори: за гр. Кюстендил, 
община Кюстендил – 41112.502.86, 41112.20.221, 
41112.20.185, 41112.20.184, 41112.20.183, 41112.20.106; 
за с. Николичевци, община Кюстендил – 52400.31.4, 
52400.31.2, 52400.31.1, 52400.21.82, 52400.6.30, 
52400.6.29, 52400.6.16, 52400.6.15, 52400.5.34; за 
с. Радловци, община Кюстендил – 61457.15.6, 
61457.14.74, 61457.13.81, 61457.11.173, 61457.8.92, 
61457.6.92, 61457.5.115, 61457.4.51, 61457.3.111, 
61457.3.110, 61457.3.1; за с. Лозно, община Кюстен-
дил – 44183.21.84, 44183.21.83, 44183.21.62, 44183.21.9, 
44183.21.8, 44183.21.1, 44183.9.58, 44183.9.43, 44183.9.24, 
44183.3.91, 44183.3.90, 44183.3.89, 44183.3.50, 
44183.3.35, 44183.3.34, 44183.2.163, 44183.2.50, 
44183.2.49, 44183.2.48, 44183.2.47, 44183.2.46, 
44183.2.45, 44183.2.43, 44183.2.41, 44183.2.40, 
44183.2.39, 44183.2.38, 44183.2.37, 44183.2.36; за 
с. Соволяно, община Кюстендил – 67790.73.80, 
67790.67.133, 67790.60.11, 67790.59.144, 67790.32.49, 
67790.19.58, 67790.19.51, 67790.19.50, 67790.19.12, 
67790.19.11. Проектите за изменение се намират 
в Службата по геодезия, картография и кадас-
тър – Кюстендил. В 14-дневен срок от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да се запознаят с проектите и да 
изразят писмено становище с представяне на 
доказателства.
7268

35. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 718 по 
протокол № 42 от 28.10.2021 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: проект за 
изменение на план за улична регулация (ИПУР) 
от о.т. 303, о.т. 304 до о.т. 305 и свързаното с това 
изменение на контактен УПИ XV-3269 „за ЖС“ 
от кв. 22а за създаване на нов УПИ XV-5550 
„за ЖС и изгребни ями“, кв. 22а нов, м. Детски 
град – Панчарево, и изместване на сервитут на 
електропровод; проект за план за улична регула-
ция (ПУР) за откриване на нова улица от о.т. 305, 
о.т. 304, о.т 304а (нова), о.т. 304б (нова), о.т. 304в 
(нова), о.т. 304г (нова) до о.т. 304д (нова), план 
за регулация (ПР) на поземлени имоти (ПИ) с 
идентификатори 55419.6701.232 и 55419.6701.703 за 
образуване на нов УПИ VI-232 „за ЖС, трафо-
пост, изгребни ями и ПГ“ от кв. 23 (нов) и нов 
УПИ XXI-703 „за ЖС, изгребни ями и ПГ“ от 
кв. 23а (нов), м. Детски град – Панчарево; проект 
за план за застрояване на нов УПИ VI-232 „за 
ЖС, трафопост, изгребни ями и ПГ“ от кв. 23 
нов и нов УПИ XXI-703 „за ЖС, изгребни ями 
и ПГ“ от кв. 23а, м. Детски град – Панчарево, 
район „Панчарево“; план-схеми на техническата 
инфраструктура и надлъжни профили на новопро-
ектираните улици в обхвата по т. 1 и 2. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решение-
то може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7225

34. – Столичната община на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП в зоната на кръстовището на 
ул. Люба Велич кова – изменение на плана за 
улична регулация в участъка от о.т. 11и – 11к 
до о.т. 58б – 58г и от о.т. 6а до нова о.т. 91а и 
изменение на плана за регулация на прилежащи 
УПИ от кв. 1 и кв. 16, м. НПЗ Хладилника – Ви-
тоша – части север и юг, и прилежащи УПИ 
от нов кв. 6, м. Борисова градина – Погребите  
ІІ част, район „Лозенец“. Проектът е изложен в 
Район „Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с предложения проект и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания чрез Район „Лозенец“ до главния ар-
хитект на Столичната община. 
7242

164. – Столичната община на основание 
чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съоб-
щава коригиран проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване за пре-
структуриране на жилищен комплекс на м. Ж.к. 

Хаджи Димитър и план-схеми на техническата 
инфраструктура в граници: от северозапад и 
север – ул. Резбарска; от изток – ул. 549 (р. Пер-
ловска); от юг и югоизток – бул. Владимир 
Вазов; от югозапад и запад – ул. Ильо войвода, 
ул. Алберт Лонг, ул. Панайот Хитов, ул. Васил 
Петлешков, ул. Ген. Липранди, ул. Никола Вой-
новски, ул. Арчарица, които са изложени в Район 
„Подуяне“. Заинтересуваните могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Район „Подуяне“.
7243

3. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на план-схема като част от КПИИ по чл. 150 от 
с.з. за обект: „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV 
от съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) 
с координати N43.264363 Е27.816035, част от 
мрежа ниско напрежение (НН), електрозахра-
нена от ТП № 3 Аксаково (един клон с 4 броя 
стоманобетонни стълба (СБС) до електромерно 
табло тип ТЕМО, монтирано на нов стълб СБС 
пред УПИ ХХIХ-2168, 2170“, кв. 54 по плана на 
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, с 
трасе, попадащо в улица, собственост на Община 
Аксаково, между о.т. 37 и о.т. 45(6). Проектът на 
изработената план-схема е изложен за разглеж-
дане в техническата служба на Община Аксако-
во, ет. 4, стая № 6. 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.
7226

8. – Община Благоевград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 496 по 
протокол № 17 от 29.10.2021 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
трасе на външен водопровод ∅ 90 от съществу-
ващ водопровод DN 110 до имот с идентифика-
тор 04279.38.64 в местността Кури дере-Ш.22 по 
кадастралната карта на Благоевград, с трасе и 
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването 
на имот с идентификатор 04279.38.60 (полски 
път – общинска собственост). Решението подлежи 
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, 
пред Административния съд – Благоевград.
7240

1. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на плана на новообразува-
ните имоти в местността Габер в землището на 
с. Дивотино, приет с протокол № 5-4/27.09.2021 г. 
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за по-
землен имот 271. На основание чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справка: ет. 12, стая № 7.
7210
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Върховният касационен съд, гражданска и 
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК 
съобщава на интересуващите се страни, че в 
открито съдебно заседание през януари 2022 г. 
ще се разгледат посочените по-долу дела по 
отделения и дати, както следва:

НА 17.01.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1594/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2584/2018 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Геоприбор“ – ЕАД, чрез адвокат 
Тодор Ненов, София, ул. Петър Парчевич 30, 
срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в 
несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

НА 18.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2122/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 75/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Ася Стефанова Търговска 
чрез адвокат Веселина Вангелова Тодорова, 
София, ул. Позитано 13, ет. 2, ап. 15, срещу 
Бойко Боянов Стаменов чрез адвокат Пенка 
Йорданова Константинова, Плевен, ул. Катя 
Попова 2, ет. 1, ап. 2.

Първо гражданско отделение, 2139/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2681/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Джефер Февзи Хасан чрез адвокат 
Росен Атанасов Диев, Бургас, ул. Свети Климент 
Охридски 1, ет. 2, срещу Фатме Иляз Шериф чрез 
адвокат Маргарит Драгомиров Иванов, Бургас, 
ул. Патриарх Евтимий 15, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 2230/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
330/2020 по описа на Окръжен съд Силистра, 
подадена от Васил Георгиев Иванов чрез адвокат 
Атанас Георгиев Желев, Силистра, ул. Стефан 
Караджа 19, ет. 2, ап. 8; Цанка Костадинова 
Иванова чрез адвокат Атанас Георгиев Желев, 
Силистра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 2, ап. 8, 
срещу „Ситово 2“ – ООД, чрез адвокат Иван 
Стефанов Антонов, Силистра, ул. Христо Ботев 2, 
офис 2; Кираца Думитру, Румъния, гр. Констанца, 
бул. Александър Лъпушенеано, бл. LV-39, вх. А, 
ет. 4; Кираца Стере, Румъния, с. Саригьол де 
Деал, общ. Бейдауд, област Тулча, ул. Сънци-
енелор 4.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 714/2020, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5548/2018 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Милчо Александров Занев чрез 
адвокат Петър Антонов, София, ул. Преспа 2, 
ет. 2, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез 
адвокат Борислава Първанова, София, ул. Граф 
Игнатиев 24, ет. 1.

Първо търговско отделение, 1556/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
814/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Николай Петров Колев чрез адвокат 
Милен Янков, Добрич, ул. Двадесет и пети 
септември 52, ет. 2, офис 10 – 11, срещу ЗД „Бул 

Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, и 
трета страна Гаранционен фонд, София, ул. Граф 
Игнатиев 2, ет. 4; Ердинер Кемалов Ибрямов, 
с. Бранище, община Добричка, ул. Четвърта 14.

Първо търговско отделение, 2310/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
254/2020 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез 
адвокат Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух 
54, ет. 4, офис 9, срещу Албена Петрова Христова 
чрез адвокат Светлозар Николов, Варна, ул. Ангел 
Кънчев 19, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 2475/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6084/2018 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Димитър Петров Шелъфов в качеството 
му на синдик на „Смартпартнерс – БГ“ – ЕООД (в 
несъстоятелност), чрез адвокат Стефан Стефанов, 
София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17, срещу Лий 
Дезмънд Мартин чрез адвокат Георги Биволарски, 
София, ул. Цар Освободител 23; Национална 
агенция за приходите, София, бул. Княз 
Ал. Дондуков 52; „Смартпартнерс – БГ“ – ЕООД 
(в несъстоятелност), София, ж.к. Горна баня, 
ул. Николай Хрелков 23.

Първо търговско отделение, 121/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1251/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Мария Иванова Христова чрез 
адвокат Петър Димитров, Бургас, ул. Княз 
Борис І № 6, вх. 1, ет. 2, ап. 9, срещу ЗАД 
„ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. 
М. Димитров 1.

НА 18.01.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1555/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2446/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Сабри Хюсеинов Искендеров чрез 
адвокат Есен Фикри Мустафа, София, ул. Три 
уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 1688/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
441/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена 
от Славчо Цветанов Котларски чрез адвокат 
Ваня Василева, Видин, ул. Шести септември 17, 
офис 5, срещу Стоянка Христова Конджова чрез 
адвокат Ирина Иванова, Враца, ул. Поп Косто 
Буюклийски 8.

Четвърто гражданско отделение, 1722/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
442/2020 по описа на Окръжен съд Враца, 
подадена от „ОТП Факторинг България“ – ЕАД, 
чрез пълномощника си юрисконсулт Габриела 
Красимирова Господинова, София, бул. Шипчен-
ски проход, бл. 240, вх. В, партер, срещу Георги 
Милчев Георгиев чрез адвокат Иво Милчев, 
София, пл. Света Неделя 16, ет. 6, офис 6.

Четвърто гражданско отделение, 2285/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
13839/2020 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, 
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София, бул. Тодор Александров 81 – 83, срещу 
Мая Иванова Златкова чрез адвокат Йордан 
Даскалов, София, пл. Македония 1.

НА 20.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 1984/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2163/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от Светла Георгиева Георгиева чрез 
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка 
комуна 2, срещу Пенка Великова Пенова чрез 
адвокат Диана Аспарухова, Варна, ул. Ген. 
Столипин 7, ет. 1; Анна Илиева Дърмонска чрез 
адвокат Биляна Дякова, Варна, ул. София 24, ет. 1; 
Азизе Сюлейманова Салиева чрез адвокат Иван 
Димитров Ралчев, Варна, ул. Габрово 1, ет. 2.

Първо гражданско отделение, 2452/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2696/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Наз Ниязи Еюпгиллер чрез адвокат 
Десислава Везенкова, Варна, ул. Софроний 
Врачански 6, ет. 2, офис 2, срещу Баки Сердар 
Еюпгиллер чрез адвокат Севим Неджатиева, 
Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 3.

НА 20.01.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1584/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
345/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, 
подадена от Марина Пенчева Василева чрез 
адвокат Мила Кирилова Николова, София, 
ул. Съборна 5, ет. 3; Васислав Димитров Маринов 
чрез адвокат Мила Кирилова Николова, София, 
ул. Съборна 5, ет. 3, срещу Цветанка Тодорова 
Христова чрез адвокат Елена Христова, Сливен, 
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1.

НА 24.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 213/2021 , 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 384/2019 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от „Бамби 87“ – ЕООД, 
чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, 
ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, срещу 
„Югострой“ – ООД, чрез адвокат Петър 
Милушев, София, ул. Цар Асен 22А, и трета 
страна „СПП – 16“ – ООД, чрез адвокат Петър 
Милушев, София, ул. Цар Асен 22А.

Второ гражданско отделение, 1083/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
229/2020 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Георги Еленков Михайлов чрез адвокат 
Елисавета Станкулова, Видин, ул. Търговска 
5, ет. 2, кантора 2; „Джуна Експрес“ – ЕООД, 
чрез адвокат Елисавета Станкулова, Видин, 
ул. Търговска 5, ет. 2, кантора 2, срещу Милчо 
Георгиев Борисов чрез адвокат Николай Стойнов, 
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1, 
офис 5; Леша Георгиева Александрова чрез 
адвокат Преслава Дякова, София, бул. Княгиня 
Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5; Василка Николова 
Паланкасова чрез адвокат Преслава Дякова, 
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5.

Второ гражданско отделение, 1162/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2429/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Тодор Гроздев Тодоров чрез адвокат 
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, 
срещу Донка Георгиева Тодорова чрез адвокат 
Светла Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29.

Второ гражданско отделение, 2042/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3057/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Любен Христов Хубенов чрез адвокат 
Васил Джостов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 
3, срещу Христо Любенов Хубенов чрез адвокат 
Цветанка Ботева, Пловдив, бул. Христо Ботев 49.

НА 24.01.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2021/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3127/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Цветан Симеонов Дойчев чрез 
адвокат Нели Ганчева-Гатева, София, ул. Алабин 
14, ет. 2; Маргарита Кирилова Дойчева чрез 
адвокат Нели Ганчева-Гатева, София, ул. Алабин 
14, ет. 2, срещу Десислава Цветанова Дойчева 
чрез особен представител Любомира Костадинова 
Карпузова, София, бул. Янко Сакъзов 3, ап. 9, и 
страна Върховна касационна прокуратура, София, 
бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 2032/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 10185/2019 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Светлана Георгиева Борисова 
чрез адвокат Валентина Иванова, София, 
бул. Гоце Делчев 113, ап. 5, срещу „УниКредит 
Булбанк“ – АД, чрез адвокат Дянко Пенчев Цепов, 
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6.

НА 25.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 1884/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2109/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Църква на адвентистите от седмия 
ден – Реформаторско движение към генералната 
конференция на международното мисионско 
общество“ чрез адвокат Петър Нинов, София, 
пл. Позитано 3, ет. 2, срещу Столична община, 
София, ул. Московска 33.

Второ гражданско отделение, 2016/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
658/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена 
от Росина Тошева Михайлова, Ловеч, ул. Двадесет 
и втори август 4, ет. 1, ап. 2, срещу Нели Тошева 
Благоева чрез адвокат Апостол Дончев Чонов, 
Троян, ул. Христо Ботев 194А.

Второ гражданско отделение, 2260/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2044/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Стойчо Неделчев Пеев чрез адвокат 
Бойко Иванов Темелков, Бургас, ул. Св. Климент 
Охридски 1, ет. 3; Неделчо Стойчев Пеев чрез 
адвокат Бойко Иванов Темелков, Бургас, ул. Св. 
Климент Охридски 1, ет. 3, срещу Стоянка 
Стойчева Пеева чрез адвокат Венета Тенчева 
Грънчева, Бургас, ул. Сливница 39, ет. 1, ап. 1.



БРОЙ 100  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  75   

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1692/2021, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4271/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Стефан Яворов Велинов чрез адвокат 
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, 
ап. 2, срещу Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 1702/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1685/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Атанасиос Тампас чрез адвокат 
Полина Проданова, София, ул. Пладнище 15; 
Афродити Тампа чрез адвокат Полина Проданова, 
София, ул. Пладнище 15; Георгиос Тампас чрез 
адвокат Полина Проданова, София, ул. Пладнище 
15; Василиос Тампас чрез адвокат Полина 
Проданова, София, ул. Пладнище 15, срещу 
„Рестора“ – ООД, чрез адвокат Росен Томов, 
София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86, 
ет. 8, офис 43.

Трето гражданско отделение, 1921/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2910/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, 
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-
Луиза 21, ет. 2, срещу Димитър Борисов Христов 
чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна, ул. Георги 
Живков 22, партер (вътрешен двор).

Трето гражданско отделение, 2000/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1597/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от „Тимотей 2008“ – ЕООД, чрез адвокат 
Петър Борисов Костов, Пловдив, бул. Марица 
88, ет. 1, ап. 2, срещу Радослав Стоянов Керанов 
чрез адвокат Мариана Каварджикова, Пловдив, 
ул. Йоаким Груев 15 А, ет. 2, офис 5 – 6.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2503/2020 , 

по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1722/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Корпоративна търговска 
банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици 
Ангел Донов и Кристи Маринова, София, ул. Граф 
Игнатиев 10; „Сана Спейс хотел Хисаря“ – АД 
(в несъстоятелност), със синдик Ванко Петров 
Митев, София, бул. Цар Борис ІІІ 159, ет. 7, 
срещу „Сана Спейс хотел Хисаря“ – АД (в 
несъстоятелност), чрез адвокат Ивайло Ботев, 
София, ул. Кюстендил 23, ет. 2, офис 4; „Ливия 
СПА“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Кисов, 
София, ул. Три уши 9, ет. 1, ап. 2.

НА 25.01.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2040/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6233/2019 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Цветан Василев Трифонов чрез 
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 
60, ет. 3; Николай Василев Трифонов чрез адвокат 
Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, ет. 3, 
срещу „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, София, ул. Рачо 
Петков – Казанджията 6, сграда Матрикс Тауър, 
ет. 4 – 6.

Второ търговско отделение, 2049/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
164/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Ири Трейд“ – АД, чрез адвокат 
Веселин Видолов, София, бул. България 81Б, 
ет. 8, ап. 22, срещу Руслан Стоянов Кирилов 
чрез адвокат Мартин Колев, София, бул. Васил 
Левски 30, ет. 2.

НА 25.01.2022 Г. ОТ 13,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1758/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3851/2018 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Имидж консултинг“ – ЕООД, 
чрез адвокат Томислав Файтонджиев, София, 
бул. Александър Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7, 
офис 705, срещу Ангел Николов Донов и Кристи 
Христова Маринова в качеството им на синдици 
на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, 
ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1964/2020 , 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 427/2019 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от „Зелено бъдеще“ – АД, чрез 
адвокат Стойка Мянева, Пловдив, ул. Владая 4; 
„Полевик“ – ЕООД, чрез адвокат Стойка 
Мянева, Пловдив, ул. Владая 4; Димитър Спасов 
Димитров чрез адвокат Стойка Мянева, Пловдив, 
ул. Владая 4, срещу „Банка ДСК“ – АД, чрез 
главен юрисконсулт Симона Петракиева, София, 
ул. Цар Калоян 1, ет. 5.

Първо търговско отделение, 2001/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
574/2019 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от Янка Станчева Кръстева чрез адвокат 
Снежка Иванова, Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, 
ет. 1, ап. 20, срещу Стефан Василев Стефанов чрез 
адвокат Светлана Еленкова, Шумен, ул. Добри 
Войников 9 – 13, офис 20/21; Румяна Недкова 
Стефанова чрез адвокат Светлана Еленкова, 
Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, офис 20/21; 
„Инвестбанк“ – АД, София, бул. България 85.

Първо търговско отделение, 2144/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
8/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена 
от Велико Иванов Панайотов чрез адвокат Ивайло 
Недковски, Варна, ул. Драгоман 43, ап. 1, срещу 
Гаранционен фонд чрез адвокат Людмила Велева, 
Добрич, ул. Генерал Киселов 1, ет. 2, офис 205.

Първо търговско отделение, 194/2021 , 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 167/2020 по описа на Апелативен съд 
Велико Търново, подадена от Хюлия Юсменова 
Тефикова, действаща чрез нейната майка и 
законен представител Мирослава Маринова 
Вълчева чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, 
ул. Клокотница 2А, ет. 8, срещу „ДЗИ – Общо 
застраховане“ – ЕАД, София, бул. Витоша 89Б.

НА 26.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2225/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4718/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Мая Велкова Гигова чрез адвокат 
Весела Георгиева, София, ул. Позитано 9Б, ет. 2, 
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офис 3; Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец“ – АД, с изпълнителни директори 
Миролюб Иванов и Вася Кокинова-Моллова, 
София, ул. Стефан Караджа 2, и трета страна ЗД 
„Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Второ търговско отделение, 185/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1729/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Диана Андонова Митева чрез адвокат 
Боряна Евгениева, София, ул. Позитано 9, вх. Б, 
ет. 6, офис 19; Момчил Владимиров Чобанов чрез 
адвокат Боряна Евгениева, София, ул. Позитано 9, 
вх. Б, ет. 6, офис 19, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, 
София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

НА 26.01.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1250/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2007/2019 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от Даниел Робертов Милев чрез адвокат 
Валентин Василев, Варна, ул. Георги Живков 
13, партер, офис 2; Роберт Робертов Милев чрез 
адвокат Валентин Василев, Варна, ул. Георги 
Живков 13, партер, офис 2; Даринка Христова 
Милева чрез адвокат Валентин Василев, Варна, 
ул. Георги Живков 13, партер, офис 2, срещу 
Дияна Матеева Костова чрез адвокат Емилия 
Стефанова, Варна, ул. Тодор Димов 36, ет. 1, 
ап. 6; „Еврошоп БГ“ – ЕООД, представлявано от 
Любомир Александров, София, ул. Екзарх Йосиф 
30, вх. А, ет. 5, ап. 12.

Трето гражданско отделение, 1411/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2050/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез 
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. Мария-
Луиза 21, ет. 2, срещу Ангел Николов Колев 
чрез адвокат Михаил Томов Томов, Варна, 
ул. Презвитер Козма 12.

Трето гражданско отделение, 1465/2021 , 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 39/2018 по описа на Апелативен съд 
Бургас, подадена от Национална агенция за 
приходите, София, бул. Дондуков 52, срещу 
Тодор Славчев Стоянов чрез адвокат Николай 
Кожухаров, Бургас, ул. Христо Фотев 22, ет. 1, 
офис 1; „Смит – Текс“ – ЕООД, представлявано от 
управителя Альоша Христов, Ямбол, ул. Рожен 22.

Трето гражданско отделение, 1544/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2031/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез 
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. Мария-
Луиза 21, ет. 2, срещу Хитко Костадинов Петков 
чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп 
Харитон 10, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1647/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6440/2019 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, 
бул. Цариградско шосе 159, район „Младост“, 
БенчМарк Бизнес Център, срещу Александър 
Тенев Тенев чрез адвокат Виктория Томова-
Валентинова, София, бул. Витоша 1А, кантора 313.

Трето гражданско отделение, 1834/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2701/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Апелативна прокуратура – София, 
София, ул. Антим І № 17, срещу Димитър 
Йорданов Йорданов чрез адвокат Ангел Риджаков, 
София, ул. Аксаков 11, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1924/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
616/2020 по описа на Окръжен съд Перник, 
подадена от Мартин Валериев Методиев чрез 
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо 
Белчев 2, ет. 4, офис 4, срещу „Асфалтинг“ – ООД, 
чрез адвокат Анелия Страхилова, Перник, 
ул. Райко Даскалов 4, ап. 4.

НА 26.01.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2247/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3622/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Хабибе Факри Мартинов чрез 
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 
9, вх. А, ет. 3, офис 9; Фикрет Фикри Мустафа 
чрез процесуален представител Павел Смолички, 
София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу 
ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско 
шосе 67А, и трета страна ЗК „Олимпик“ – клон 
България КЧТ, София, бул. Гоце Делчев 142 – 142А.

Второ търговско отделение, 2338/2020 , 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 4119/2019 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Гюнер Шукри Шакир 
чрез адвокат Недялко Недялков, София, 
бул. Тотлебен 71 – 73, ет. 1, офис 1, срещу „Дже-
нерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз 
Ал. Дондуков 68.

Второ търговско отделение, 2455/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1535/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД 
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, 
срещу „МВ Трейдинг 2008“ – ЕООД, чрез адвокат 
Валя Крумова, София, ул. Казбек 28, офис 33.

Второ търговско отделение, 117/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4409/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Джансевер Севдалинова Христова 
чрез адвокат Николай Димитров, София, 
ул. Хрис то Белчев 2, полует. 4, офис 4, срещу 
ИФ Скадефорсикринг чрез адвокат Тихомир 
Бойновски, Пловдив, бул. Марица 93, и трета 
страна ЗАД „Алианц България“ – АД, София, 
бул. Дондуков 47.

Второ търговско отделение, 1349/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
165/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Монекс“ – АД, чрез адвокат Зорница 
Горанова-Маркова, Монтана, ул. Любен Каравелов 
1А, ет. 2, офис 6.

НА 26.01.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1533/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2773/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, 
чрез адвокат Николай Митков Банков, Варна, 
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бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Георги Димитров 
Недев чрез адвокат Емилия Георгиева Дюлгерова, 
Варна, ул. Неофит Бозвели 5, ет.1, офис 1.

НА 27.01.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1785/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
592/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Георги Цветанов Ценев чрез адвокат 
Калин Сотиров Везенков, Кочериново, пл. Трети 
март 1, срещу Община Дупница чрез адвокат 
Здравко Василев, Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 1975/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3750/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез 
адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 
21, ет. 2, срещу Кремена Сотирова Минчева чрез 
адвокат Костадин Александров Димитров, Варна, 
бул. Княз Борис І № 70, ет. 3.

НА 27.01.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1231/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
359/2020 по описа на Окръжен съд Габрово, 
подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез 
адвокат Аня Минчева, Велико Търново, ул. Рафаел 
Попов 14, срещу Петър Пенев Пенев чрез адвокат 
Ростислав Томакчиев, Горна Оряховица, ул. Вичо 
Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8.

НА 31.01.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 730/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 378/2020 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Левент Садула Муса чрез 
адвокат Снежана Христова Стефанова, Пловдив, 
ул. Георги Петаков 5, ет. 2, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2; 
Окръжен съд – Пловдив, Пловдив, бул. Шести 
септември 167; Районен съд – Пловдив, Пловдив, 
бул. Шести септември 167.

Четвърто гражданско отделение, 1478/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1870/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от „ГСИ – Балкани“ – ЕООД, Бургас, 
Южна индустриална зона, площадката на „Лукойл 
Нефтохим Бургас“ – АД, срещу Янко Михалев 
Демирев чрез адвокат Мими Иванова, Бургас, 
ул. Гладстон 1, ет. 1; Стефан Радостинов Горанов 
чрез адвокат Мими Иванова, Бургас, ул. Гладстон 
1, ет. 1; Пламен Валентинов Великов чрез адвокат 
Петя Владикова, Бургас, ул. Шейново 116 – 118, 
ет. 2; Румен Михайлов Мустакеров чрез адвокат 
Петя Владикова, Бургас, ул. Шейново 116 – 118, 
ет. 2; Димитър Пейчев Андреев, Бургас, к-с Лазур, 
бл. 39, вх. А, ет. 7, ап. 19, и трета страна ЗАД 
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София, 
ул. Позитано 5.

Четвърто гражданско отделение, 1812/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
783/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 

от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат 
Елеонора Караиванова, Русе, пл. Средец 1, 
ет. 5, кантора 507, срещу Никола Костов Костов 
чрез адвокат Иван Дойнов, Русе, ул. Тодор 
Александров 7, ет. 1; Димитрина Методиева 
Георгиева чрез адвокат Иван Дойнов, Русе, 
ул. Тодор Александров 7, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 1829/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
51/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат 
Веселина Маринова, София, ул. Триадица 6, ет. 2, 
Адвокатско дружество „Величков, Желязков 
и Партньори“, срещу Златин Георгиев Смоков 
чрез адвокат Боян Бохоров, Варна, ул. Драган 
Цанков 25.

Четвърто гражданско отделение, 1906/2021, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 298/2020 по описа на Окръжен съд 
Разград, подадена от Маринка Стоянова Пенчева 
чрез адвокат Александър Маринов, Разград, 
ул. Априлско въстание 58, офис 1, срещу Държавно 
предприятие „Български спортен тотализатор“ 
чрез адвокат Росен Александров, Пловдив, 
бул. Шести септември 152, Легис център, ет. 4, 
офис 4 – 4Б.
7072

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
по протест на прокурор от Окръжната прокура-
тура – Благоевград, за обявяване на нищожност 
и/или отмяна на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и 2 
и чл. 82, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администра-
ция на Община Петрич, приет с Решение № 3 
по протокол № 2 от заседание на Общинския съ-
вет – Петрич, на 5.12.2019 г. – редовен от външна 
страна, е образувано адм. д. № 934/2021 г. по описа 
на Административния съд – Благоевград, което 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 28.01.2022 г., 11 ч.
7278

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис-
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, 
ЕИК 205966183, със седалище и адрес: Пловдив, 
ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, чрез 
пълномощник – адвокат Иван Георгиев Йорда-
нов – ПзАК, против Правилата за издаване на 
карти за паркиране на превозни средства, управ-
лявани от или превозващи лица с увреждания на 
територията на община Малко Търново, приета 
с Решение № 249 от 28.07.2017 г. на Общинския 
съвет – Малко Търново, по т. 5 от протокол 
№ 23 от 28.07.2017 г. на общинския съвет. По 
оспорването е образувано адм. д. № 2216/2021 г., 
насрочено за 13.01.2022 г. от 10,30 ч.
7271

Административният съд – Сливен, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в 
Административния съд – Сливен, е образувано 
адм. д. № 401/2021 г. по описа на съда, което е 
насрочено за разглеждане за 12.01.2022 г. от 13,35 ч. 
по което предмет на оспорване е Наредбата за 
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издаване на карти за паркиране на превозни 
средства, управлявани или превозващи лица с 
трайни увреждания на територията на община 
Твърдица.
7258

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Цанка Митева Захариева 
от гр. Стара Загора против Решение № 2349 
по протокол № 45 от заседание на Общинския 
съвет – Стара Загора, проведено на 27.06.2019 г., 
с което е одобрен проект за ПУП – изменение 
на план за регулация и план за застрояване за 
новообразуваните имоти от територията на парк/
квартал „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора, 
обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, относно 
УПИ I с отреждане „за парк и открити спортни 
обекти“, кв. 810 в частта му, в която попадат имоти 
с идентификатори 68850.513.6844, 68850.513.6845, 
68850.513.6846, 68850.513.6874, 68850.513.7009, 
68850.513.7010, 68850.513.7011, 68850.513.7012, 
68850.513.7013 и 68850.513.7014 (отбелязани с черно 
на графичната част и идентични съответно с УПИ 
VІІ6155, 6156, VІІІ6155, 6156, ІХ6155, 6156 – всичките 
в квартал 810, УПИ VІІ6155, 6156 в квартал 813, 
УПИ IV116, V116, VI116, VII116, VIII116, ІХ116 в 
кв. 827, одобрени с Решение № 283 от 28.06.2012 г. 
на Общинския съвет – Стара Загора) по кадас-
тралната карта на Стара Загора. По оспорването 
е образувано адм. д. № 656/2021 г. по описа на 
Административния съд – Стара Загора. Заинте-
ресованите лица могат да подадат заявление за 
конституирането им като ответници в производ-
ството по адм. д. № 656/2021 г. в едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е 
със съдържание, отговарящо на изискванията на 
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да 
се приложат писмени доказателства, удостове-
ряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба. 
7221

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 
ІІІ състав, указва на Умутджан Йълмаз, роден 
на 12.07.1997 г. в Република Турция, да се яви 
в периода от 9.12.2021 г. до 23.12.2021 г. в граж-
данското деловодство на Бургаския районен съд, 
гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, стая 
№ 19, за да му бъдат връчени книжа – искова 
молба с вх. № 19086 от 5.10.2021 г. за развод, 
предявена от Пламена Стоянова Георгиева с ЕГН 
9708060517, постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя 
Миладинови, бл. 56, вх. А, ет. 4, ап. ляв, прило-
женията към нея по гр. д. № 6967/2021 г. по описа 
на съда и разпореждането за отговор по чл. 131 
от ГПК. Указва на лицето, че ако не се яви да 
получи книжата, следва да посочи съдебен адрес, 
на който да му бъдат връчвани съобщенията, 
като в противен случай производството ще се 

гледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК, като на 
ответника Умутджан Йълмаз ще бъде назначен 
особен представител.
7222

Силистренският районен съд призовава Ар-
манд Костадинов, роден на 30.10.1990 г. в Албания, 
без постоянен адрес в Република България, сега с 
неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.01.2022 г. 
в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 1351/2021 г., 
заведено от Елица Великова Костадинова по чл. 49, 
ал. 1 от СК. Призованият следва да посочи съдебен 
адрес за призоваване, в противен случай ще се 
приложат разпоредбите на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
7269

Окръжният съд – Кюстендил, на основание 
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ уведомява заинтересо-
ваните страни по гр. д. № 257/2021 г., насрочено 
за 23.03.2022 г. от 13,30 ч. в Кюстендил, че де-
лото е образувано на основание чл. 153, ал. 2 от 
ЗПКОНПИ и Решение № 1645 от 16.06.2021 г. на 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущес-
тво (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997, срещу 
следните лица: Радмил Любомиров Ранов, ЕГН 
8208202843, с постоянен и настоящ адрес: София, 
ж.к. Люлин, ул. Своге № 7, и Евелина Денкова 
Георгиева, ЕГН 8804158493, с постоянен и нас-
тоящ адрес, съвпадащ с този на проверяваното 
лице – София, ж.к. Люлин, ул. Своге № 7, от 
12.12.2013 г. до 9.09.2016 г., и София, ж.к. Люлин 
№ 103А, вх. А, ет. 6, aп. 11 – от 9.09.2016 г., за 
отнемане в полза на държавата имущество на 
стойност 505 658,23 лв., както следва: 

От  Радмил  Любомиров  Ранов  на  основа-
ние  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  във  връзка  с  чл. 141  от  
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 113 418,59 лв.: 

20 130 дружествени дяла с номинална стой-
ност по 1 лв. всеки, на обща номинална стойност  
20 130 лв. и пазарна стойност към настоящия 
момент в размер 113 418,59 лв., представляващи 
90,01 % от капитала на „Ем Груп 91“ – ООД 
(предишно „Ранов Сървисес“ – ЕООД), ЕИК 
832093038. 

От  Евелина  Денкова  Георгиева  на  основание 
чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска в размер 72 020 лв.: 

5/8 ид. ч. от поземлен имот, представляващ 
земеделска земя с начин на ползване „трайни на-
саждения“, целият с площ 8,396 дка в местността 
Благуново усое, седма категория, съставляващ 
имот № 068022 в землището на с. Горановци, 
община Кюстендил. Пазарната стойност на имота 
към настоящия момент е в размер 5900 лв. 

Земеделски имот № 105007, намиращ се в мест-
ността Таскова кория в землището на с. Берсин, 
община Кюстендил, с площ 41,162 дка, с начин 
на ползване „нива“, десета категория. Пазарната 
стойност на имота към настоящия момент е в 
размер 36 830 лв. 

Земеделски имот № 393024, намиращ се в 
местността Смърделян в землището на с. Полска 
Скакавица, община Кюстендил, с площ 23,570 дка, 
с начин на ползване „нива“, десета категория. 
Пазарната стойност на имота към настоящия 
момент е в размер 22 790 лв. 
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Поземлен имот № 016025, намиращ се в зем-
лището на с. Драговищица, община Кюстендил, 
намиращ се в местността Локва, целият позем-
лен имот с площ 3,409 дка, с начин на ползване 
„овощна градина“, седма категория, както и по-
землен имот № 016026, намиращ се в землището 
на с. Драговищица, община Кюстендил, намиращ 
се в местността Локва, целият поземлен имот 
с площ 2,414 дка, с начин на ползване „овощна 
градина“, седма категория. Пазарната стойност 
на двата имота към настоящия момент е в раз-
мер 6500 лв. 

От  Радмил  Любомиров  Ранов  на  основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 175 383,93 лв.: 

Сумата в размер 12 581,41 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на продажбата 
на 2233 дяла от капитала на „Ем Груп 91“ – ООД. 

Сумата в размер 5002 лв., получена от про-
дажбата на дружествените дялове от капитала 
на „Европа 92“ – ЕООД. 

Сумата в размер 27 500 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Инфинити“, модел „ФХ 
30 Д“, с peг. № 854Н674. 

Сумата в размер 4900 лв., представляваща 1/2 
от пазарната стойност към момента на отчужда-
ването на лек автомобил, марка „Нисан“, модел 
„Навара“, с peг. № СА 6635 АМ. 

Сумата в размер общо 42 773,20 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат 
от „УниКредит Булбанк“ – АД. 

Сумата в размер общо 16 016,50 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по усвоения кредит, 
отпуснат от „Алианц Банк България“ – АД. 

Сумата в размер общо 4537,75 лв., представ-
ляваща вноски по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД. 

Сумата в размер общо 47 799,50 лв., представ-
ляваща получени средства с наредител Taxconsult. 

Сумата в размер общо 14 273,57 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по кредитна карта в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД. 

От  Евелина  Денкова  Георгиева  на  основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 144 835,71 лв.: 

Сумата в размер общо 16 400 лв., представ-
ляваща вноски на каса от титуляря по сметка в 
„ОББ“ – АД. 

Сумата в размер общо 79 721,12 лв., представ-
ляваща получени суми от „Имарил“ ЛТД, Белиз, 
и трети, неустановени лица, непреобразувана в 
друго имущество. 

Сумата в размер 12 000 лв., представляваща 
получени суми от дружеството „Ди Би Лизинг“. 

Сумата в размер 20 000 лв., представляваща 
вноска по сметка в „ОББ“ – АД. 

Сумата в размер 16 714,59 лв., представляваща 
вноски по спестовен влог в „Банка ДСК“ – ЕАД. 

Заинтересованите лица могат в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ да предявят своите претенции 
върху имуществото.
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Софийският градски съд, първо гр. отделение, 
8 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ 
уведомява, че има образувано гр.д. № 12567/2021 г. 

въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущес-
тво срещу Борислава Руменова Чарчилова, ЕГН 
7107244134, с постоянен адрес: София, община 
Столична, област София, ул. Ген. Коста Георгиев 
№ 2Б, и Георги Петров Чарчилов, ЕГН 7005124820, 
с постоянен адрес: София, община Столична, 
област София, ул. Козлодуй № 169, за отнемане 
на имущество на обща стойност 136 702 лв., опи-
сано, както следва:

На  основание  чл. 142,  ал. 2, т. 1  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борислава Руменова Чар-
чилова с цена на иска 50 лв., както следва:

– 10 дружествени дяла по 5 лв. всеки, на 
стойност 50 лв. от капитала на „Автосервиз 
Вили и Ради“ – ЕООД, ЕИК 205802910, със 
седалище и адрес на управление: с. Йоаким 
Груево, ул. 21-ва № 9, област Пловдив, община 
Стамболийски, представлявано от Борислава 
Руменова Чарчилова.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 140 от ЗПКОНПИ от Борислава Руменова 
Чарчилова с цена на иска 7378 лв., както следва:

– Сумата в размер 7350 лв., представляваща 
незаконно придобито имущество, установено за 
2019 г., по досъдебно производство № 444/2019 г. 
по описа на Второ РУ при ОД на МВР – Пловдив.

– Сумата в размер 28 лв., внесена на каса 
през 2018 г. по разплащателна сметка с IBAN 
BG67STSA93000025662174, открита в „Банка 
ДСК“ – АД, с титуляр Борислава Руменова 
Чарчилова.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борислава Руменова 
Чарчилова и Георги Петров Чарчилов с цена на иска 
129 274 лв., както следва:

– Сумата в размер 129 274 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижим имот, продаден с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 67, 
т. 5, peг. № 7953, дело № 848 от 2018 г., вписан 
в Службата по вписванията – Пловдив, с акт 
№ 170, т. 98, дело № 19928, вх. рeг. № 35643 от 
26.10.2018 г., за придобиването на който не е 
установен законен източник на средства.

В едномесечен срок от датата на обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да предявят своите претенции 
върху имуществото, до което се отнася искането.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 30.06.2022 г. от 13,30 ч.
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Русенският окръжен съд на основание чл. 679, 
ал. 3 от Търговския закон по т. д. № 101/2021 г. 
призовава кредиторите в производството по не-
състоятелност на „Мега Мол Русе“ – АД, ЕИК 
117692725, в съдебно заседание на 14.12.2021 г. от 
14 ч. за разглеждане на искането на „Банка Пи-
реос Акционерно дружество“, номер в данъчния 
регистър НДР 094014298, със седалище и адрес 
на управление гр. Атина, ул. Америкис № 4, 
№ 2255501000 в Общия търговски регистър, за 
отмяна Решение на събранието на кредиторите 
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Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
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от 30.03.2021 г. на „Мега Мол Русе“ – АД (в 
несъстоя телност), за приключване на производ-
ството по несъстоятелност, взето по т. д. № 14 
от 2014 г. на Окръжния съд – Русе, на основание 
чл. 679 ТЗ.
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Софийският градски съд, търговско от-
деление, VІ-16 състав, частно търговско дело 
№ 1977/2021 г., на основание чл. 679 от ТЗ при-
зовава кредиторите от събрание на кредиторите 
на „Си Ен Джи Марица“ – ООД, ЕИК 175084796, 
по т.д. № 6525/2016 г. по описа на Софийския 
градски съд, търговско отделение, VІ-2 състав, да 
се явят в заседание на 17.12.2021 г. от 13,30 ч. по 
т.д. № 1977/2021 г. по описа на Софийския градски 
съд, търговско отделение, VІ-16 състав, образу-
вано по искане на „Газ Трейдинг-2002“ – ЕООД, 
ЕИК 101618506, на основание чл. 679, ал. 3 от 
ТЗ за отмяна на решенията на събранието на 
кредиторите на „Си Ен Джи Марица“ – ООД, 
ЕИК 175084796. Заседанието ще се проведе в 
Софийския градски съд, София, бул. Витоша 
№ 2, в залата на VІ-2 състав.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

8. – Националният съвет на ПП „Политичес-
ко Движение Социалдемократи“ на основание 
чл. 38, ал. 1 от устава и свое Решение № 4 от 
19.11.2021 г. насрочва Първа сесия на IX Нацио-
нална конференция на ПП „Политическо Дви-
жение Социалдемократи“ на 5.02.2022 г. от 10 ч. 
в с. Хасковски минерални бани, хотел „Божур“, 
с проект на дневен ред: 1. промени в устава на 
ПП „Политическо Движение Социалдемократи“; 
2. допълване състава на Изпълнителния и на 
Националния съвет на ПП „Политическо Дви-
жение Социалдемократи“; 3. резолюция на ПП 
„Политическо Движение Социалдемократи“; 4. 
разни. В случай на пълна забрана за провеждане 
на мероприятия на закрито поради влошената 
епидемиологична обстановка в страната от Корона 
вирус насрочва Първа сесия на IX Национална 
конференция на ПП „Политическо Движение 
Социалдемократи“ на 12.03.2022 г. от 10 ч. в 
с. Хасковски минерални бани, хотел „Божур“, 
със същия проект на дневен ред. 
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