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Президент на Републиката

	Указ № 292	за	освобождаване	на	бри-
гаден	генерал	Васил	Генков	Лазаров	от	
длъжността	 заместник-командир	 на	
Съвместното	командване	на	силите	и	
от	военна	служба,	считано	от	1	януа-
ри	2023	г.	 49

	Указ № 293	за	назначаване	на	полков-
ник	Христо	Венциславов	Ганецовски	за	
заместник-командир	 на	 Съвместно-
то	 командване	 на	 силите	 и	 удосто-
яването	му	с	висше	офицерско	звание	
„бригаден	генерал“,	считано	от	1	яну-
ари	2023	г.	 50

	Указ № 294	за	награждаване	на	проф.	
д-р	Пенка	Илиева	Переновска	 с	 орден
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	огърлие	 50

	Указ № 295	за	награждаване	на	проф.	
д-р	Димитър	Йорданов	Димитраков	с	
орден	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	първа
степен	 50

	Указ № 299	 за	 освобождаване	 на
Момчил	Стоянов	Райчевски	от	длъж-
ността	извънреден	и	пълномощен	по-
сланик	на	Република	България	в	Репуб-
лика	Албания	 50

	Указ № 300	 за	назначаване	на	Ивай-
ло	Кирчев	Киров	за	извънреден	и	пълно-
мощен	посланик	на	Република	България	
в	 Република	 Албания	 със	 седалище	 в
гр.	Тирана	 50

Министерски съвет

	Постановление № 447	 от	19	 декем-
ври	2022	г.	за	определяне	на	реда	и	ус-
ловията	 за	 изпълнение	 на	Резерва	 за	
приспособяване	във	връзка	с	последи-
ците	от	Брексит	 51

	Постановление № 448	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
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телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 външните	 работи	 за
2022	г.	 55

	Постановление № 449	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терския	съвет	за	2022	г.	 55

	Постановление № 450	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	електронното	управле-
ние	за	2022	г.	 56

	Постановление № 451	 от	 19	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	транспорта	и	съобще-
нията	за	2022	г.	 56

	Постановление № 452	 от	19	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	финансите	за	2022	г.	 57

	Постановление № 453	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи	
за	2022	г.	 57

	Постановление № 454	 от	19	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	образованието	и	наука-
та	за	2022	г.	 58

	Постановление № 455	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	регионалното	развитие
и	благоустройството	за	2022	г.	 59

	Постановление № 456	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи		по	бюджета	на	Държав-
на	агенция	„Държавен	резерв	и	военно-
временни	запаси“	за	2022	г.	 60

	Постановление № 457	 от	19	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Дър-
жавната	комисия	по	сигурността	на
информацията	за	2022	г.	 60

	Постановление № 458	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Съвета
за	електронни	медии	за	2022	г.	 61

	Постановление № 459	 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Нацио-
налния	статистически	институт	за
2022	г.	 61

	Постановление № 460 от	19	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Държав-
на	 агенция	 „Държавен	 резерв	 и	 воен-
новременни	запаси“	за	2022	г.		 62

	Постановление № 461 от	20	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	регионалното	развитие
и	благоустройството	за	2022	г.	 62

	Постановление № 462 от	20	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	 на	 здравеопазването	 за
2022	г.	 63

	Постановление № 463 от	20	декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	омбудс-
мана	на	Република	България	за	2022	г.	 64

	Постановление № 464	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	изменение	на	Постано-
вление	№	79	 на	Министерския	 съвет	
от	2022	г.	за	уреждане	на	отношения-
та,	свързани	със	закриването	на	На-
ционалния	 компенсационен	 жилищен
фонд	 64

	Постановление № 465	от	21	декем-
ври	 2022	 г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителни	 трансфери	 по	 бюджетите	
на	общините	за	2022	г.	 за	финансово	
осигуряване	 на	 дейности	 по	 Нацио-
нална	програма	„Подкрепа	на	образо-
вателните	 медиатори	 и	 социалните
работници“	 64

	Постановление № 466	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	промени	по	
бюджета	на	Министерството	на	мла-
дежта	и	спорта	за	2022	г.	във	връзка	
с	увеличаване	капитала	на	търговски	
дружества	 67

	Постановление № 467	 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телен	трансфер	по	бюджета	на	Бъл-
гарското	национално	радио	за	2022	г.	 68

	Постановление № 468	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	Министерството	на	вътрешните
работи	за	2022	г.	 68

	Постановление № 469	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политика/
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бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	на	енергетиката	за	
2022	г.	 69

	Постановление № 470	 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	образованието	и	наука-
та	за	2022	г.	за	финансиране	дейност-
та	 на	 българските	 неделни	 училища	
в	чужбина	по	Постановление	№	90	на	
Министерския	съвет	от	2018	г.	 69

	Постановление № 471	 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 младежта	 и	
спорта	за	2022	г.	 70

	Постановление № 472 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	трансфери	от	резерва	по	чл.	1,	
ал.	2,	 раздел	ІІ,	 т.	5.1	 от	 Закона	 за	
държавния	бюджет	на	Република	Бъл-
гария	за	2022	г.	за	непредвидени	и/или	
неотложни	 разходи	 за	 предотвратя-
ване,	 овладяване	 и	 преодоляване	 на
последиците	от	бедствия	 70

	Постановление № 473	 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телен	трансфер	чрез	бюджета	на	Ми-
нистерството	на	образованието	и	на-
уката	за	Университета	за	национално	
и	 световно	 стопанство	–	София,	 за
2022	г.	 71

	Постановление № 475 от	 21	 декем-
ври	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителни	разходи	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 71

	Постановление № 476 от	 21	 декем-
ври	2022	 г.	 за	одобряване	на	промени	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
отбраната	за	2022	г.	във	връзка	с	уве-
личаване	капитала	на	търговско	дру-
жество	 72

	Постановление № 477	 от	 21	 декем-
ври	2022	 г.	 за	одобряване	на	промени	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
отбраната	за	2022	г.	във	връзка	с	уве-
личаване	капитала	на	търговско	дру-
жество	 72

	Постановление № 478 от	 21	 декем-
ври	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителни	разходи	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 73

	Постановление № 479 от	 21	 декем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 културата
за	2022	г.	 73

	Постановление № 480	 от	21	декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	финансите	за	2022	г.	 74

	Постановление № 481 от	 21	 декем-
ври	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 промени	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
здравеопазването	за	2022	г.	във	връзка	
с	увеличаване	капитала	на	търговско
дружество	 74

	Постановление № 482	 от	21	 декем-
ври	2022	 г.	 за	одобряване	на	промени	
по	 бюджета	 на	 Министерството	 на	
здравеопазването	за	2022	г.	във	връзка	
с	увеличаване	капитала	на	търговско	
дружество	 75

	Постановление № 483 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	Наредбата	за	условията	и	реда	за	
осъществяване	 на	 закрила	 на	 деца	 с	
изявени	дарби,	приета	с	Постановле-
ние	 №	298	 на	 Министерския	 съвет
от	2003	г.	 75

	Постановление № 484	 от	21	 декем-
ври	2022	г.	за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	туризма	за	2022	г.	 75

Министерство 
на образованието и науката

	Споразумение	между	Министерство-
то	на	образованието	и	науката	на	Ре-
публика	България	и	Министерството	
на	образованието	и	професионалното	
обучение	на	Кралство	Испания	за	съ-
трудничество	относно	паралелките	с	
училищен	учебен	план	за	профилирано	
образование	 с	 интензивно	 изучаване	
на	 испански	 език	 в	 българските	про-
филирани	гимназии	и	средни	училища	 76

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	1	от	19	февруари	2020	г.	
за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	 79

Министерство  
на финансите

	Меморандум	 за	 разбирателство	
между	 Република	 България,	 държави-
те	–	членки	на	еврозоната,	и	Европей-
ската	 комисия	 за	 започване	 на	 про-
изводството	на	евромонети	и	за	под-
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готвителните	задачи	преди	започване	
на	производството	 83

Изпълнителна агенция  
за насърчаване на малките  
и средните предприятия

	Меморандум	 за	 разбирателство	
между	 Изпълнителната	 агенция	 за	
насърчаване	 на	 малките	 и	 средните	
предприятия,	 Република	 България,	
и	 Агенцията	 за	 развитие	 на	 малкия	
и	 средния	 бизнес,	 Република	 Азер-
байджан,	 като	 основа	 за	 водене	 на
преговори	 85

Министерство 
на енергетиката
Министерство 

на регионалното развитие 
и благоустройството 

	Наредба № Е-РД-04-2 от	 16	 декем-
ври	2022	г.	за	обследване	за	енергийна	
ефективност,	 сертифициране	 и	 оцен-
ка	 на	 енергийните	 спестявания	 на
сгради	 86

Министерство 
на енергетиката

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	Е-РД-04-3	от	4	май	2016	г.	
за	 допустимите	 мерки	 за	 осъщест-
вяване	 на	 енергийни	 спестявания	 в	
крайното	 потребление,	 начините	 на	
доказване	 на	 постигнатите	 енергий-

ни	 спестявания,	 изискванията	 към	
методиките	за	тяхното	оценяване	и
начините	за	потвърждаването	им	 108

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	14	от	14	ноември	2019	г.	
за	приемане	на	фармако-терапевтич-
но	ръководство	по	ревматология	 110

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	15	 от	 21.11.2019	г.	 за	
приемане	 на	 фармако-терапевтично	
ръководство	 за	 лечение	 на	 гастро-
ентерологичните	заболявания	 112

Министерство 
на вътрешните работи

	Инструкция	 за	 изменение	 на	 Ин-
струкция	 №	8121з-929	 от	 2.12.2014	г.
за	патрулно-постова	дейност	 114

Национална 
здравноосигурителна каса

	Условия и ред	за	изменение	и	допъл-
нение	на	Условия	и	ред	за	сключване	на	
договори	за	отпускане	и	заплащане	на	
лекарствени	продукти	по	чл.	262,	ал.	6,	
т.	1	от	Закона	за	лекарствените	про-
дукти	в	хуманната	медицина,	на	ме-
дицински	изделия	и	на	диетични	храни	
за	 специални	 медицински	 цели,	 запла-
щани	напълно	или	частично	от	НЗОК	 114



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  5   

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 289
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за вис шето образование, приет от 48-ото  
Народно събрание на 14 декември 2022 г.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за вис
шето образование (обн. ДВ, бр. 112 от 1995 г.; 
изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., 
бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., 
бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 
70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 
36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 
43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., 
бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 
от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 
68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., 
бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., 
бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г. 

и бр. 18 и 56 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 21, ал. 8 думите „в редовна форма 
на обучение“ се заличават.

§ 2. В чл. 26б се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 4: 
„(4) Институтите по ал. 1 може да бъдат 

обособявани и като самостоятелни юридиче-
ски лица в структурата на висшето училище 
с акт на Министерския съвет по предложение 
на академичния съвет на висшето училище.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Създава се ал. 6: 
„(6) В случаите по ал. 4 с акта на Минис-

терския съвет се определят наименованието и 
структурата на института, както и статутът на 
разпоредител с бюджет на ръководителя му, 
а взаимоотношенията на висшето училище с 
института, конституирането и функциите на 
неговите органи за управление се определят 
от академичния съвет на висшето училище 
в приетия от него правилник на института.“

§ 3. В чл. 68 ал. 5 се изменя така:

„(5) Кандидат-студентите, притежаващи 
диплома за средно образование, които в годи-
ните на обучението си във втори гимназиален 
етап са станали лауреати на национални или 
международни олимпиади или състезания, или 
носители на медали от олимпийски, светов-
ни и европейски първенства, се приемат без 
конкурсен изпит и извън утвърдения по реда 
на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ ежегоден 
брой на приеманите за обучение студенти, 
когато конкурсният изпит за желаната от 
тях специалност съответства на предмета на 
олимпиадата, състезанието или дисциплината 
на първенството.“

§ 4. Създава се чл. 91г:
„Чл. 91г. В случаите по чл. 26б, ал. 4 инсти-

тутите може да получават институционално 
финансиране и целеви средства за научни 
изследвания, както и финансиране за изпълне-
ние на стратегически научноизследователски 
програми и/или други национални програми.“

§ 5. В § 4д от допълнителните разпоредби 
се правят следните допълнения:

1. Създава се т. 11:
„11. „Лауреат на национална олимпиада 

или национално състезание“ е класираният на 
първо, второ или трето място и/или получил 
оценка отличен 6,00 на националния кръг на 
съответната олимпиада или състезание.“

2. Създава се т. 12:
„12. „Лауреат на международна олимпиада 

или състезание“ е лице, получило златен, 
сребърен или бронзов медал като участник 
в национален отбор.“

Заключителна разпоредба

§ 6. В Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 
от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния 
съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 
от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 30 от 2018 г., 
бр. 17 от 2019 г., бр. 17 от 2020 г., бр. 21 от 
2021 г. и бр. 56 от 2022 г.) в чл. 8 ал. 2 се 
изменя така:

„(2) Редовната форма на обучение е с 
продължителност до три години, задочната и 
дистанционната – до 4 години, а обучението на 
докторантите на самостоятелна подготовка и 
на тези по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето 
образование е с продължителност до 5 години.“

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 14 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8046
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УКАЗ № 290
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Меморандума за 
разбирателство за стратегическо партньорство 
между правителството на Република България 
и правителството на Обединените арабски 
емирства, приет от 48-ото Народно събрание 
на 14 декември 2022 г.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за раз
бирателство за стратегическо партньорство 
между правителството на Република България 
и правителството на Обединените арабски 

емирства

Член единствен. Ратифицира Меморандума 
за разбирателство за стратегическо партньор-
ство между правителството на Република 
България и правителството на Обединените 
арабски емирства, подписан в Абу Даби на 
1 септември 2022 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 14 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8048

УКАЗ № 291
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Рамковото спора-
зумение между правителството на Република 
България и Федералния съвет на Конфеде-
рация Швейцария относно изпълнението на 
Втория швейцарски принос към избрани 
държави – членки на Европейския съюз, за 
намаляване на икономическите и социалните 
различия в Европейския съюз, приет от 48-ото  
Народно събрание на 14 декември 2022 г.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Рамковото споразуме
ние между правителството на Република 
България и Федералния съвет на Конфе
дерация Швейцария относно изпълнението 
на Втория швейцарски принос към избрани 
държави – членки на Европейския съюз, за 
намаляване на икономическите и социалните 

различия в Европейския съюз

Член единствен. Ратифицира Рамковото 
споразумение между правителството на Репу-
блика България и Федералния съвет на Кон-
федерация Швейцария относно изпълнението 
на Втория швейцарски принос към избрани 
държави – членки на Европейския съюз, за 
намаляване на икономическите и социалните 
различия в Европейския съюз, подписано на 
20 септември 2022 г. в гр. София.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 14 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8047

УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за правната помощ, приет от 48-ото Народно 
събрание на 16 декември 2022 г.

Издаден в София на 20 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за прав
ната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 
от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 
99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 
2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 
и 63 от 2017 г., бр. 7, 56, 77 и 92 от 2018 г. и 

бр. 24 и 101 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и при извънсъдебни процедури“.

§ 2. В чл. 13, т. 4 думите „ал. 6“ се заменят 
с „ал. 7“.

§ 3. В чл. 16 числото „120“ се заменя с „240“.
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§ 4. В чл. 19 накрая се добавя „в размер 20 
на сто от сумата, изплатена на адвокатите от 
съответната адвокатска колегия за предходното 
тримесечие“.

§ 5. В чл. 20 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Националното бюро за правна помощ 

взаимодейства с Висшия адвокатски съвет, с 
адвокатските съвети, с органите на съдебната 
власт и на Министерството на вътрешните 
работи, с Министерството на финансите и с 
Министерството на правосъдието, с Държавна-
та агенция за бежанците, с Държавна агенция 
„Национална сигурност“ и с други държавни и 
общински органи във връзка с предоставянето 
на правната помощ.

(2) При осъществяване на правомощията 
си НБПП може да изисква устна и писмена 
информация, свързана с предоставянето на 
правна помощ, от адвокатите, от адвокатски-
те колегии, от органите на съдебната власт и 
на Министерството на вътрешните работи, от 
Националната агенция за приходите, от Нацио-
налния осигурителен институт, от Агенцията за 
социално подпомагане, от Държавната агенция 
за бежанците и от други държавни и общин-
ски органи, които са длъжни да я предоставят 
незабавно и безплатно. Предоставянето на 
информацията не може да бъде отказано или 
ограничено по съображения за служебна, бан-
кова, търговска или професионална тайна или 
че същата представлява данъчна и осигурителна 
информация или защитена лична информация.“

§ 6. В чл. 21 т. 1 – 3 се изменят така:
„1. консултация и/или подготовка на доку-

менти с оглед на постигане на споразумение 
преди започване на съдопроизводството или за 
завеждане на дело, за започване или провеждане 
на производство за издаване на индивидуален 
административен акт и/или неговото оспорване 
по административен ред, включително консул-
тация и/или подготовка на документи по глава 
пета „а“, раздел ІІ;

2. процесуално представителство;
3. представителство в извънсъдебни проце-

дури;“.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „2“ се заменя 

с „3“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, 

на лица, ненавършили 21 години, както и на 
лица, навършили 21 години, по задължения за 
издръжка, възникнали преди навършване на 
21-годишна възраст, в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 
2008 г. относно компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на съдеб-
ни решения и сътрудничеството по въпроси, 
свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 
7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за меж-

дународното събиране на издръжка на деца и 
на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 
от 22 юли 2011 г.);“

в) точка 8 се изменя така:
„8. лица, търсещи или получили междуна-

родна закрила или ползващи се от временна 
закрила по реда на Закона за убежището и 
бежанците, за които предоставянето на правна 
помощ не се дължи на друго правно основание;“

г) създават се т. 11 и 12:
„11. лица, чието запрещение се иска, както 

и на лица, поставени под запрещение;
12. лица с увреждания, получaващи месечна 

подкрепа съгласно Закона за хората с уврежда-
ния, чийто месечен доход не е достатъчен, за 
да упълномощят адвокат.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 7, 9, 10 и 12 

НБПП формира преценката си за предоста-
вяне на правна помощ, като взема предвид 
обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с 
документи от съответните компетентни органи, 
и съобразно определения за страната размер 
на линията за бедност.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея ду-
мите „със съдебни решения или“ се заличават.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя 

така:
„(5) В случаите, когато правната помощ 

се предоставя от НБПП, информацията по 
ал. 2 и 3 се събира служебно, като бюрото се 
снабдява с необходимите документи от съот-
ветните компетентни органи по електронен 
път. Кандидатът за правна помощ удостоверява 
с документ доходите си или изразява съгласие 
информацията за тях да бъде изискана служебно 
от компетентните органи.“

§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 21, т. 3“ се заменят с 
„чл. 21, т. 2“.

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В 
тези случаи лицето не дължи възстановяване на 
разноските за предоставената правна помощ.“

§ 9. В глава трета се създават чл. 24а и 24б:
„Чл. 24а. (1) Правната помощ се прекратява:
1. при промяна в обстоятелствата, поради 

които е предоставена;
2. при смърт на физическото лице, на което 

е предоставена;
3. при злоупотреба с правото на правна по-

мощ, освен в случаите по чл. 23, ал. 1.
(2) Органът по чл. 25, ал. 1 или 2 служебно 

или по искане на адвокатския съвет, на страна 
в производството или на назначения адвокат 
постановява прекратяване на предоставената 
правна помощ, считано от момента на устано-
вяване на някое от обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 24б. (1) Органът по чл. 25, ал. 1 или 2 
служебно или по искане на адвокатския съвет, 
на страна в производството или на назначения 
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адвокат лишава страната от правна помощ изця-
ло или частично, ако се установи, че условията 
за нейното предоставяне не са съществували 
изобщо или отчасти.

(2) В случая по ал. 1 страната е длъжна да 
внесе или да върне всички суми, от плащането 
на които е била неоснователно освободена, както 
и да заплати определеното възнаграждение на 
назначения є служебен адвокат.“

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

1. В ал. 1, изречение първо думите „чл. 21, 
т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 21, т. 2 и 4“ и накрая 
се добавя „освен в случаите по чл. 23, ал. 2“.

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: 
„В случаите по чл. 21, т. 1 и 3 решението за 
предоставяне на правна помощ се взема от 
председателя на НБПП в 14-дневен срок от 
предоставянето на документите от съответния 
компетентен орган, а за лица, пострадали от 
домашно насилие – в срок до три работни дни 
от постъпване на заявлението.“

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато е предоставена правна помощ 

чрез консултация в регионален център за кон-
султиране, лицето може да кандидатства пред 
НБПП за правна помощ за подготовка на до-
кументи за образуване на дело и процесуално 
представителство и/или представителство в 
извънсъдебни процедури. Решението се взема 
от председателя на НБПП в 14-дневен срок от 
получаването на документите от съответния 
адвокатски съвет. Отказът за предоставяне на 
правна помощ се мотивира и подлежи на об-
жалване, като за обжалването се прилага ал. 2.“

4. В ал. 4, т. 5 думите „чл. 21, т. 3“ се заменят 
с „чл. 21, т. 2“.

5. Създава се ал. 7:
„(7) Предоставената правна помощ за про-

цесуално представителство обхваща и участие 
на назначения адвокат в провеждане на про-
цедура по медиация по време на съдебното 
производство.“

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Назначеният адвокат може да бъде 

заменен по искане на органа по чл. 25, ал. 1 
или 2 по реда, по който е назначен. Замяната 
може да се извърши служебно от органа по 
чл. 25, ал. 1 или 2, по искане на адвокатския 
съвет, на страната в производството или на 
назначения адвокат.“

2. Създава се ал. 6:
„(6) Органът по чл. 25, ал. 1 или 2 освобожда-

ва назначения адвокат със съответния акт при:
1. упълномощаване на адвокат от предста-

вляваното лице;
2. отписване от адвокатската колегия или 

от Националния регистър за правна помощ;
3. противоречия с представлявания, водещи 

до невъзможност да изпълнява задълженията си;

4. трайна фактическа невъзможност да из-
пълнява задълженията си, за което уведомява 
своевременно съответния орган и лицето, на 
което предоставя правна помощ;

5. отказ на представляваното лице от назначе-
ния му адвокат, за което уведомява съответния 
адвокатски съвет.“

§ 12. В чл. 30, ал. 1 след думата „съвет“ се 
добавя „чрез Единната електронна система за 
правна помощ“.

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

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нуждите на регионалните центрове 

за консултиране съответните адвокатски коле-
гии може да ползват безвъзмездно недвижими 
имоти – държавна или общинска собственост, 
по реда на Закона за държавната собственост 
и Закона за общинската собственост.“

§ 14. Параграф 1 от допълнителните разпо-
редби се изменя така:

„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Системно нарушение“ е извършването 

на три или повече нарушения.
2. „Представителство в извънсъдебни проце-

дури“ е представителство в административно-
наказателни производства, в производството по 
издаване на индивидуален административен акт, 
в производството по оспорване на индивидуален 
административен акт по административен ред, 
в производство пред арбитраж и в процедура 
по медиация.

3. „Злоупотреба с право на правна помощ“ 
е налице:

а) когато лице, на което е допусната правна 
помощ, е поискало замяна на адвокат три и 
повече пъти в едно и също производство, без 
да са налице уважителни причини;

б) при всяко друго недобросъвестно уп-
ражняване на правото на правна помощ, из-
вършено в противоречие с целта на закона и 
правата и законните интереси на страните в 
производството.“

Заключителни разпоредби
§ 15. В Гражданския процесуален кодекс 

(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд 
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение 
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния 
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 
и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 
от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., 
бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 
2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г., бр. 9 и 15 
от 2021 г. и бр. 15 и 62 от 2022 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 78 ал. 7 се изменя така:
„(7) Когато делото е решено в полза на 

лице, на което е предоставена правна помощ, 
изплатеното адвокатско възнаграждение се 
присъжда в полза на Националното бюро за 
правна помощ съразмерно с уважената или 
отхвърлената част от иска. Когато делото не 
е решено в негова полза, лицето, на което е 
предоставена правна помощ по чл. 23, ал. 2 от 
Закона за правната помощ, дължи разноски 
съразмерно с уважената или отхвърлената 
част от иска, с изключение на разноските за 
предоставената му правна помощ.“

2. В чл. 83, ал. 1 се създава т. 6:
„6. от страна, на която по делото е пре-

доставена правна помощ при условията на 
чл. 23, ал. 2 от Закона за правната помощ.“

3. В чл. 96, ал. 1 се създава т. 3:
„3. при злоупотреба с правото на правна 

помощ, освен в случаите, когато по силата 
на закон задължително се предвижда пред-
ставителство.“

§ 16. В Административнопроцесуалния 
кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 
и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., 
бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 
от 2017 г., бр. 42, 65 и 77 от 2018 г.; Решение 
№ 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 
от 2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г., бр. 44 и 98 
от 2020 г. и бр. 9 и 15 от 2021 г.) в чл. 227а, 
ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „протест“ 
се добавя „от страна, на която по делото е 
предоставена правна помощ при условията на 
чл. 23, ал. 2 от Закона за правната помощ“ и 
се поставя запетая.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 16 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8107

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица, приет от 48-ото Народно събрание на 
15 декември 2022 г.

Издаден в София на 20 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
данъците върху доходите на физическите 
лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 
64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., 
бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 
49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 
от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 
2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 
74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 
2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 
79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 
104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 14, 17, 52 

и 100 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 22в се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъчното облекчение може да се полз-

ва и чрез приспадане от сумата от годишните 
данъчни основи по чл. 17 на следните лица, 
когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:

1. родител, на когото не е предоставено 
упражняването на родителските права в слу-
чаите на развод;

2. лице по ал. 1, което е починало през 
данъчната година и при условие че другият 
родител, съответно другият приемен родител, 
близък или роднина, няма да ползва данъчното 
облекчение за съответната данъчна година; 
в този случай облекчението се ползва чрез 
подаване на годишна данъчна декларация по 
чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, 
като условията по ал. 3 се прилагат към да-
тата на смъртта.“

2. Създава се ал. 10:
„(10) Възстановената сума въз основа на 

данъчното облекчение не подлежи на прину-
дително изпълнение.“

§ 2. В чл. 22г се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъчното облекчение може да се полз-

ва и чрез приспадане от сумата от годишните 
данъчни основи по чл. 17 на следните лица, 
когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:

1. родител, на когото не е предоставено 
упражняването на родителските права в слу-
чаите на развод;

2. лице по ал. 1, което е починало през 
данъчната година и при условие че другият 
родител, съответно другият приемен родител, 
близък или роднина, няма да ползва данъчното 
облекчение за съответната данъчна година; 
в този случай облекчението се ползва чрез 
подаване на годишна данъчна декларация по 
чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, 
като условията по ал. 3 се прилагат към да-
тата на смъртта.“

2. Създава се ал. 9:
„(9) Възстановената сума въз основа на 

данъчното облекчение не подлежи на прину-
дително изпълнение.“
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§ 3. В чл. 45, ал. 1 думите „облагаем доход“ 
се заменят с „доходи по чл. 24, с изключение 
на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, 
т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени 
в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предос-
тавени в натура, т. 17, когато са предоставени 
в натура, и по ал. 4“.

§ 4. Член 50а се изменя така:
„Възможност за деклариране на необлага-

еми доходи и доходи, облагаеми с окончателен 
данък

Чл. 50а. (1) Местните физически лица могат 
да декларират в годишната данъчна декла-
рация по чл. 50 придобитите през годината 
доходи, които са освободени от облагане по 
силата на този закон, придобитите доходи, 
облагаеми с окончателен данък по чл. 38, 
полученото имущество по наследство, завет 
и дарение, както и полученото имущество с 
възстановено право на собственост по реда 
на нормативен акт.

(2) Данните за изплатени през годината 
доходи, предоставени по реда на чл. 73, ал. 1, 
т. 2, 3, 4 и 5, се считат за верни, в случай 
че лицата по ал. 1 не са декларирали друго 
в годишната данъчна декларация по чл. 50.“

§ 5. В чл. 73 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията и самоосигуряващите 

се лица по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване – платци на доходи, изготвят 
справка по образец за изплатените през го-
дината доходи и за удържаните през годината 
данък и задължителни осигурителни вноски:

1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи 
на облагане с данък върху общата годишна 
данъчна основа, в полза на местни и чуждес-
транни физически лица;

2. по глава шеста, подлежащи на облагане 
с окончателен данък, в полза на местни и 
чуждестранни физически лица, с изключе-
ние на подлежащите на деклариране по реда 
на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс;

3. от прехвърляне на права или имущество 
в полза на местни физически лица, включи-
телно в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 
5, 12 и 26;

4. в полза на местни физически лица по 
чл. 13, ал. 1:

а) точка 20, когато годишният размер на 
дохода, изплатен на физическо лице, преви-
шава 5000 лв.;

б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.“
2. В ал. 6 думите „облагаеми доходи по 

трудови правоотношения“ се заменят с „до-
ходи по чл. 24, с изключение на доходите по 
ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, 
когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, 
т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, 
когато са предоставени в натура, и по ал. 4“.

3. Създава се ал. 10:
„(10) В справката по ал. 1 не се включват 

доходите, за които се предоставя информа-
ция в Националната агенция за приходите 
по реда на Закона за Националната агенция 
за приходите.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) За целите на прилагане на чл. 48, 

ал. 3 за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 и в 
случаите, в които чл. 49 не е приложен, да-
нъкът, авансово удържан и/или внесен през 
данъчната година, се намалява със сумите, 
възстановени от работодателя по реда на 
§ 2, ал. 7 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

(2) За целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 
и 6 за 2022 г. размерът на удържания от 
работника/служителя през годината данък, 
съответно размерът на авансово удържания 
данък, се намалява със сумите, възстанове-
ни от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

§ 7. Параграф 1 относно чл. 22в, ал. 6 и 
§ 2 относно чл. 22г, ал. 6 се прилагат и при 
ползване на данъчни облекчения за 2022 г.

§ 8. Параграф 3 и § 5, т. 2 се прилагат и 
за доходи, изплатени през 2022 г.

§ 9. В Закона за Националната агенция за 
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., 
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 
от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., 
бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 
94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 
от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г., бр. 13, 94, 96 и 
100 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 56 
от 2022 г.) се създават чл. 25б и 25в:

„Данни от пощенските оператори
Чл. 25б. (1) Лицензираните пощенски опе-

ратори предоставят на агенцията данните по 
чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските 
услуги, включително и информация за из-
пращаните пощенски пратки и размера на 
изплатените суми от наложен платеж по ред, 
начин и формат, определени със заповед на 
изпълнителния директор на агенцията.

(2) Лицензираните пощенски оператори 
предоставят данните и информацията по ал. 1 
за всяко тримесечие до 30-о число на месеца, 
следващ тримесечието, за който се отнася.

Данни за доходи на физически лица
Чл. 25в. (1) Министерството на труда и 

социалната политика, Агенцията за социално 
подпомагане, Националният осигурителен 
институт и Националната здравноосигурител-
на каса предоставят за обработване и обоб-
щаване на агенцията индивидуални данни 
за изплатени доходи на физическите лица 
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от социално подпомагане, държавно общест-
вено осигуряване, допълнително социално 
осигуряване и месечна финансова подкрепа 
по Закона за хората с увреждания, и личната 
помощ по Закона за личната помощ.

(2) Предоставянето на индивидуалните 
данни за изплатени доходи се извършва по 
реда на Закона за електронното управление, 
с изключение на данъчна и осигурителна 
информация по смисъла на чл. 72 от Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Видът на обменяните данни се съгласува 
от лицата по ал. 1 с министъра на електрон-
ното управление.

(4) Агенцията обработва получените по 
ал. 1 данни единствено за целите на тяхно-
то обобщаване с вече налични в агенцията 
данни за доходи на физически лица, като се 
осигурява защита от неправомерен достъп.

(5) Министърът на финансите или опра-
вомощени от него длъжностни лица имат 
право на достъп до обобщени данни за доходи 
на физически лица, включително доходи от 
социално подпомагане, държавно общест-
вено осигуряване и допълнително социално 
осигуряване, с изключение на данъчна и 
осигурителна информация по смисъла на 
чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесу-
ален кодекс.“

§ 10. Първоначалното подаване на инфор-
мацията и данните се извършва след издаване 
на заповедта по чл. 25б, ал. 1 от Закона за 
Националната агенция за приходите.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 
2023 г., с изключение на § 6, който влиза в 
сила от деня на обнародването на закона в 
„Държавен вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8104

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за семейни помощи за деца, приет от 48-ото 
Народно събрание на 15 декември 2022 г.

Издаден в София на 20 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 
2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., 
бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 
33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 
и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 
от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 99 от 2017 г., 
бр. 30, 77, 88 и 105 от 2018 г., бр. 24, 35 и 101 
от 2019 г., бр. 104 от 2020 г. и бр. 14 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 6 след думата „първи“ 
се добавя „втори, трети и четвърти“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 9 се отменя.
2. Създава се ал. 20:
„(20) При условията на ал. 1 месечната 

помощ за деца, които се отглеждат от техните 
самотни осиновители, се предоставя неза-
висимо от дохода на семейството в размер, 
определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка 
с ал. 2, т. 1.“

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „независимо 
от дохода на семейството“.

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При условията на ал. 1 месечната 

помощ за отглеждане на деца от техните са-
мотни осиновители се предоставя независимо 
от дохода на семейството.“

3. В ал. 9 думите „с един жив родител“ се 
заменят със „със или без право на наслед-
ствена пенсия от починал родител“.

§ 4. В чл. 8е се създава ал. 11:
„(11) Родителите и настойниците/попечи-

телите на деца със или без право на наслед-
ствена пенсия от починал родител може да 
получават месечни помощи за дете до завър-
шване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст, при условията на чл. 7, 
ал. 1 независимо от дохода на семейството 
в размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 
във връзка с ал. 2, т. 1.“

§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „първи“ се добавя 
„втори, трети и четвърти“, а думите „държавно 
или общинско“ се заличават.

2. В ал. 7, т. 2 думите „на първи“ се заме-
нят със „съответно на първи, втори, трети и 
четвърти“.

§ 6. В чл. 10б, ал. 1 думите „държавно или 
общинско“ се заличават.

§ 7. B чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата „първи“ 
се добавя „втори, трети и четвърти“.

§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 5а:
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„5а. „Самотни осиновители“ са лица, които 
при осиновяване на детето не се намират в 
граждански брак.“

2. Точка 9 се изменя така:
„9. „Дете с право на наследствена пенсия 

от починал родител“ е дете с един или двама 
починали родители, което има право на на-
следствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване.“

3. Създава се т. 9а:
„9а. „Дете без право на наследствена пен-

сия от починал родител“ е дете с един или 
двама починали родители, което няма право 
на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване.“

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8101

УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за социално подпомагане, приет от 48-ото 
Народно събрание на 15 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
социално подпомагане (oбн., ДВ, бр. 56 от 
1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 
и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 
от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 
2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., 
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 
от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 
и 105 от 2018 г., бр. 24, 35 и 101 от 2019 г. и 

бр. 71 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 4 се създават нови ал. 4 и 5 и 
ал. 6:

„(4) Министърът на труда и социалната 
политика и упълномощени от него лица имат 
право на достъп до данни от информационните 
системи, регистрите и базите данни в област-
та на социалното подпомагане, поддържани 
от Агенцията за социално подпомагане, при 
спазване на изискванията на Закона за елек-
тронното управление и Закона за защита на 
личните данни.

(5) За определяне, провеждане, разработва-
не, координация и контрол на политиките в 
областта на социалното подпомагане лицата 
по ал. 4 получават информация и данни в 
електронен вид от Агенцията за социално 
подпомагане.

(6) Обхватът и видът на информацията и 
данните по ал. 5, сроковете и периодичност-
та на тяхното предоставяне се определят с 
наредбата по чл. 6, ал. 4.“

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

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, 

т. 2 и 10 дирекциите „Социално подпома-
гане“, регионалните дирекции за социално 
подпомагане и Агенцията за социално под-
помагане имат право на безплатен достъп до 
информация от първичните администратори 
на данни – Главна дирекция „Гражданска 
регистрация и административно обслужване“, 
Агенцията по вписванията, Агенцията по за-
етостта, Министерството на образованието и 
науката, Националния осигурителен институт, 
Националната агенция за приходите, и от 
други държавни и общински органи, както и 
от физически и юридически лица, като те са 
длъжни да я предоставят служебно в 14-дневен 
срок от датата на поискването є.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) Агенцията за социално подпомагане 

администрира и поддържа интегрираната ин-
формационна система по ал. 1, т. 5 и прави 
предложения при разработването и актуали-
зирането на наредбата по ал. 4.“

§ 3. В чл. 6а, ал. 2 накрая думите „и бр. 21 
от 2012 г.“ се заменят с „бр. 21 и 49 от 2012 г., 
бр. 27 от 2013 г., бр. 93 от 2019 г. и бр. 105 от 
2020 г.“.

§ 4. В чл. 11, ал. 3 думата „Лицата“ се за-
меня с „Родители, осиновители, настойници 
или попечители и лицата“.

§ 5. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Социалните помощи по ал. 1 се опре-

делят на база размера на линията на бедност 
за съответната година, определена с постанов-
ление на Министерския съвет.“

§ 6. В чл. 12б се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „една година“ се заменят 
с „6 месеца“.

2. В ал. 4, т. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) родители, осиновители;“
б) буква „б“ се изменя така:
„б) родители, осиновители, които отглеждат 

сами децата си;“
в) създава се буква „г“:
„г) лица, които полагат грижи за деца до 

3-годишна възраст, настанени по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето;“.
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§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. недобросъвестно получени средства 

от социални помощи, установени с влязъл 
в сила акт.“

2. В ал. 5 думите „две години“ се заменят 
с „една година“.

3. Създава се ал. 8:
„(8) Не се допуска принудително изпълнение 

върху вземанията на лицата по този закон, с 
изключение на средствата по ал. 3.“

§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. финансиране на целеви социални про-

грами в подкрепа на лица и семейства от 
уязвими социални групи;“

б) точка 2 се изменя така:
„2. финансиране на целеви социални про-

грами и проекти в областта на социалното 
приобщаване;“

в) в т. 3 в началото се добавя „финанси-
ране на“.

2. В ал. 3 думите „т. 2, 3“ се заменят с 
„т. 2 – 5“.

§ 9. В чл. 29, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „в рамките на 
утвърдения бюджет от министъра на труда и 
социалната политика за съответната година“.

2. Точка 2 се изменя така:
„2. утвърждава годишен план за работа 

на фонда;“.
3. В т. 5 думата „съставя“ се заменя с 

„приема“.
4. В т. 6 думите „постоянни и временни 

комисии, съвети“ се заменят с „комисии, 
работни групи“.

§ 10. В чл. 29а, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба 

се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „регистрирани на 

един“ се добавя „настоящ“.
2. Точка 10 се отменя.
3. В т. 11 след думите „в дома“ се добавя 

„по настоящ адрес“.

Заключителни разпоредби
§ 12. Подзаконовите нормативни актове 

по прилагането на този закон се привеждат в 
съответствие с него до влизането му в сила.

§ 13. Законът влиза в сила от 1 юни 2023 г., 
с изключение на § 12, който влиза в сила от 
деня на обнародването на закона в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8102

УКАЗ № 302
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Споразумение-
то между Министерството на отбраната на 
Република България и Министерството на 
отбраната на Украйна относно безвъзмездно 
предоставяне на въоръжение, техника и бое-
припаси, приет от 48-ото Народно събрание 
на 16 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Крум Зарков

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението меж
ду Министерството на отбраната на Ре
публика България и Министерството на 
отбраната на Украйна относно безвъзмездно 
предоставяне на въоръжение, техника и  

боеприпаси

Чл. 1. Ратифицира Споразумението между 
Министерството на отбраната на Република 
България и Министерството на отбраната 
на Украйна относно безвъзмездно предоста-
вяне на въоръжение, техника и боеприпаси, 
подписано на 5 декември 2022 г. в София, 
Република България.

Чл. 2. Разпорежда приложение № 1 (пове-
рително) към споразумението по чл. 1 да не 
се обнародва в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила 
от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 16 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8111

УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
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за акцизите и данъчните складове, приет от 
48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ак
цизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 
24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., 
бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 
2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 
от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 
95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 
от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., 
бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 
28, 44, 65 и 104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г. и 

бр. 12, 42, 52 и 100 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 11:
„11. лицата по чл. 76л, ал. 1, които по-

лучават акцизни стоки на територията на 
страната.“

§ 2. В чл. 4, т. 9 думите „обект, в който се 
произвеждат“ се заменят с „обект или обекти, 
в които се произвежда общо количество“.

§ 3. В чл. 13 се създава ал. 4:
„(4) При внасяне или въвеждане на тери-

торията на страната на продукти с кодове 
по КН по ал. 1, т. 1, 4 и 8 лицата, които ги 
внасят или въвеждат, подават декларация в 
компетентната териториална дирекция по 
постоянен адрес, съответно по седалище и 
адрес на управление, относно обстоятелствата 
дали стоката ще се използва и/или предлага 
за продажба като гориво за отопление или 
за моторно гориво.“

§ 4. В чл. 20, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В т. 8 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
2. В т. 17 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
3. В т. 18 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
§ 5. В чл. 24а се създава ал. 11:
„(11) Изискванията на ал. 3, т. 9 – 11 не се 

прилагат за лица с месечен обем на потребле-
ние на енергийни продукти до 30 000 литра.“

§ 6. В чл. 26 се създава ал. 4:
„(4) Извършените продажби на акцизни 

стоки в търговските обекти за безмитна 
търговия на физически лица, които напускат 
територията на Съюза, както и извършените 
продажби на акцизни стоки за безмитна тър-
говия на борда на гражданските въздухопла-
вателни средства, извършващи международен 
полет, и в търговските кораби, извършващи 

международен рейс, по маршрути за страни, 
които не са членки на Европейския съюз, се 
смятат за износ.“

§ 7. В чл. 33 ал. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 43, ал. 1 се правят следните 

изменения:
1. В т. 2 думите „5 и 6“ се заменят с „5 – 7“.
2. В т. 3 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с 

„т. 1 – 3б, 5 – 7“.
§ 9. В чл. 44, ал. 1, т. 3 накрая се добавя 

„с изключение на случаите, когато стоките се 
получават от сертифициран получател, който 
внася дължимия акциз в срока на подаване 
на акцизната декларация“.

§ 10. В чл. 48, ал. 2, т. 8 накрая се поста-
вя запетая и се добавя „когато лицето не е 
посочило индивидуализиращите данни на 
съответния документ, въз основа на които 
може да се установи информацията по слу-
жебен път“.

§ 11. В чл. 53, ал. 6, изречение първо на-
края се добавя „на акциз, заедно с дължимата 
законна лихва“.

§ 12. В чл. 57, ал. 3 т. 7 се изменя така:
„7. декларация относно изпълнение на 

изискванията на чл. 4, т. 8, 8а и 9.“
§ 13. В чл. 57а се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3б думите „до 5MW“ се заменят с 

„над 1 MW до 5 MW“;
б) създава се т. 7:
„7. които внасят или въвеждат компресиран 

природен газ, транспортиран със специали-
зирани съдове.“

2. В ал. 2 думите „5 и 6“ се заменят с 
„5 – 7“.

3. В ал. 4, т. 6 накрая се поставя запетая 
и се добавя „с изключение на случаите по 
ал. 1, т. 7“.

4. В ал. 8 думите „5 и 6“ се заменят с 
„5 – 7“.

§ 14. В чл. 57б се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думите 
„т. 1 – 3“ се добавя „и 7“.

2. В ал. 3, т. 2 думите „данъчния предста-
вител от“ се заличават.

§ 15. В чл. 59 се създава нова ал. 3:
„(3) Не се смятат за производство на 

енергийни продукти дейности, при които по-
требителят на даден енергиен продукт прави 
възможна повторната му употреба в неговото 
предприятие, при условие че вече платеният 
акциз за този продукт не е по-малък от раз-
мера на акциза, който би бил дължим, когато 
върху повторно използвания продукт трябва 
да се наложи повторен акциз.“

§ 16. В чл. 73б се създават ал. 14 – 17:



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

„(14) В случаите по чл. 26, ал. 4 лицен-
зиран складодържател, получил разрешение 
за вписване в отчетността на декларатора 
по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, 
издава електронен административен доку-
мент общо за всички извършени продажби 
за данъчния период в срок 7 работни дни от 
датата на последния ден на данъчния период.

(15) При движение под режим отложено 
плащане на акциз в случаите на изнасяне на 
тютюневи изделия и алкохолни напитки за 
снабдяване на въздухоплавателни средства 
и плавателни съдове, с изключение на тези 
за частни развлекателни полети и плаване, 
за целите на прилагане на разрешение за 
вписване в отчетността на декларатора по 
чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, 
лицата издават електронен административен 
документ в срока за подаване на допълни-
телната декларация по митническото зако-
нодателство, но не по-късно от 7 работни 
дни от датата на последния ден на данъчния 
период – за извършените зареждания през 
данъчния период.

(16) В случаите по ал. 15 движението на 
акцизни стоки под режим отложено плащане 
на акциз задължително се осъществява с тър-
говски документ, удостоверяващ зареждането 
или доставката, издаден от лицето, получило 
разрешение за вписване в отчетността на дек-
ларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. 
за износ.

(17) Реквизитите и съдържанието на доку-
мента по ал. 16 се определят с правилника 
за прилагане на закона.“

§ 17. В чл. 73в, ал. 9 думите „чл. 73г, ал. 1 
и 2“ се заменят с „чл. 73г, ал. 1 или съответно 
променя мястото на получаване, по реда на 
чл. 73г, ал. 2“.

§ 18. В чл. 74, т. 5 след думите „т. 3“ се 
добавя „и 3а“ и накрая се добавя „по чл. 73з, 
ал. 1 и 3“.

§ 19. В чл. 76е след думите „чл. 76в“ се 
поставя запетая и се добавя „76з или 76л“.

§ 20. В чл. 76ж, ал. 2 думите „само от 
сертифициран изпращач към сертифициран 
получател“ се заличават.

§ 21. В чл. 76к, ал. 6 думите „опростен при-
дружителен документ/търговски документ“ 
се заменят с „документа по ал. 1“.

§ 22. В чл. 76ц, ал. 2 думите „ал. 4 – 13“ 
се заменят с „ал. 4 – 15“.

§ 23. В чл. 83е се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и лицата по чл. 76л и 
лицата по“ се заменят с „лицата по чл. 76л и“.

2. В ал. 5 в текста преди т. 1 след думите 
„чл. 76в, ал. 4“ се добавя „чл. 76и и 76л“.

3. В ал. 7 накрая се добавя „чл. 76и и 76л“.
4. В ал. 8 накрая се добавя „чл. 76и и 76л“.

§ 24. В чл. 84, ал. 20 след думите „т. 6“ 
се добавя „и 7“.

§ 25. В чл. 87 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 3 думите „и 58в“ се заменят с 
„58в и 76у“.

2. В ал. 6 накрая се добавя „с изключение 
на сертифицираните получатели“.

§ 26. В чл. 89а се създава ал. 5:
„(5) В Агенция „Митници“ се води елек-

тронен регистър на издадените годишни 
сертификати по ал. 1.“

§ 27. В чл. 90а, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. разполага със собствени помещения, 

наети помещения или помещения, ползвани 
на друго основание, предоставящо право за 
извършване на съответната дейност;“.

§ 28. В чл. 92 ал. 2 се изменя така:
„(2) Алинея 1 не се прилага за:
1. лицензирани складодържатели, които 

извършват зареждане на втечнен нефтен газ 
(LPG) в бутилки, различни от бутилките за 
газови уредби на автомобили;

2. лицензирани складодържатели, които 
извършват зареждане на втечнен нефтен газ 
(LPG) на газови инсталации и съоръжения 
за отопление в общественообслужващи, 
административни, жилищни и офис сгради, 
захранвани от съдове за втечнени въглеводо-
родни газове, които отговарят на изискванията 
на Закона за техническите изисквания към 
продуктите и нормативни актове, свързани 
с устройството и безопасната експлоатация 
на съдове, работещи под налягане.“

§ 29. В чл. 126, ал. 1 след думите „когато 
компютърната система не работи“ се добавя 
„или търговски документ по чл. 73б, ал. 16“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Лицата, получили удостоверение за не-

зависим малък винопроизводител, привеждат 
дейността си в съответствие с изискванията 
на чл. 57, ал. 3, т. 7 в срок до 30 юни 2023 г.

§ 31. В срок до 31 януари 2023 г. дирек-
торите на териториални дирекции служебно 
прекратяват издадените удостоверения за 
регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 3б на лицата, 
които потребяват собствена електрическа 
енергия, произведена от енергия от възобно-
вяеми източници за свои собствени нужди от 
централа с обща инсталирана мощност до 1 
MW включително.

§ 32. Разпоредбите относно реда за движе-
ние на акцизни стоки по чл. 76а, 76б и 76в се 
прилагат до 12 февруари 2023 г. включително, 
като започналите до този срок движения на 
акцизни стоки се приключват по същия ред.

§ 33. В Закона за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане 
(ДВ, бр. 99 от 2022 г.) в § 12 от преходните и 
заключителните разпоредби се правят след-
ните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова т. 2:
„2. параграф 9, ал. 7, която влиза в сила 

от деня на обнародването на закона в „Дър-
жавен вестник“;“.

2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 34. Законът влиза в сила от 1 януари 

2023 г., с изключение на:
1. параграфи 1, 9, 17 – 23 и 25, които влизат 

в сила от 13 февруари 2023 г.;
2. параграфи 6, 16 и 29, които влизат в сила 

от 1 април 2023 г.;
3. параграф 33, който влиза в сила от 13 

декември 2022 г.
Законът е приет от 48-ото Народно събра-

ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8103

УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност, приет от 
48-ото Народно събрание на 15 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
данък върху добавената стойност (обн., ДВ, 
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния 
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 
52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., 
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 
2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 
103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 
79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 
от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 
65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 
от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 
2020 г., бр. 17 и 111 от 2021 г. и бр. 14, 18, 52, 

58 и 99 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 14а, ал. 11, изречение първо 
след думите „което управлява електронен 
интерфейс“ се поставя запетая и се добавя 
„установено на територията на страната, 
включително по постоянен обект“.

§ 2. Създава се чл. 28а:
„Специален ред за деклариране на дос-

тавка на стоки, изпращани или превозвани 
извън територията на Европейския съюз от 
доставчик, неустановен на територията на 
Европейския съюз

Чл. 28а. (1) При извършване на доставка 
на стоки по чл. 28 от доставчик, който не е 
установен на територията на Европейския 
съюз, в подадената митническа декларация за 
износ се посочва, че стоките се изпращат или 
превозват извън територията на Европейския 
съюз, като в „Допълнителна информация/
представени документи/сертификати и разре-
шения“ от декларацията за износ се вписват 
данни за идентификационния номер по ДДС 
на доставчика и номер на фактурата за из-
вършената от него доставка на стоките, обект 
на износ, чрез съответните кодове, съгласно 
приложимото митническо законодателство 
на Съюза.

(2) Митническите органи разрешават 
изпращането или превозването на стоките 
извън територията на Европейския съюз, 
когато след извършване на проверка в базата 
данни за идентификационни номера по ДДС 
се установи, че вписаният индивидуален 
идентификационен номер в декларацията за 
износ на доставчика е валиден.“

§ 3. В чл. 46, ал. 1 се създава т. 8:
„8. управлението на алтернативни инвести-

ционни фондове, определени като специални 
инвестиционни фондове в съответствие с 
критериите, установени от правото на Евро-
пейския съюз.“

§ 4. В чл. 58, ал. 1, т. 2, буква „в“ думите 
„държавата членка-домакин“ се заменят с 
„приемащата държава“.

§ 5. Член 66а се изменя така:
„Намалена ставка на данъка
Чл. 66а. Ставката на данъка е 9 на сто за:
1. доставка на услуга по настаняване, 

предоставяно в хотели и подобни заведения, 
включително предоставянето на ваканционно 
настаняване и отдаване под наем на места за 
площадки за къмпинг или каравани, с място 
на изпълнение на територията на страната;

2. доставка на книги на физически носите-
ли или извършвана по електронен път, или и 
двете (включително учебници, познавателни 
книжки и учебни комплекти, детски книги 
с илюстрации, за рисуване или оцветяване, 
печатни или ръкописни нотни издания), пе-
риодични печатни произведения – вестници 
и списания, на физически носители или 
извършвана по електронен път или и двете, 
различни от публикации, които са изцяло 
или основно предназначени за реклама, и 
различни от публикации, които са изцяло 
или основно съставени от видеосъдържание 
или аудио-музикално съдържание;
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3. доставки на храни, подходящи за бебета 
или за малки деца, бебешки пелени и подобни 
бебешки хигиенни артикули по приложение 
№ 4.“

§ 6. В чл. 68, ал. 3, т. 1 след думите „тър-
говския регистър“ се добавя „и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 7. В чл. 78 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Ре-
гистрирано лице – получател по доставка, е 
длъжно да коригира размера на ползвания 
данъчен кредит и при намаляване на данъч-
ната основа и начислен данък на доставка 
по чл. 126а.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Корекцията по ал. 2, изречение първо 

се извършва в данъчния период, през който 
е възникнало съответното обстоятелство, с 
отразяването на документа по чл. 115 или на 
анулирания документ по чл. 116 в дневника 
за покупките и в справка-декларацията за 
съответния данъчен период. Корекцията по 
ал. 2, изречение второ се извършва за данъчния 
период на получаване на кредитно известие, 
издадено от доставчика по чл. 126б, ал. 1.“

3. В ал. 5 накрая се добавя „или на полу-
чателя“.

4. Създава се ал. 10:
„(10) Когато регистрираното лице извърши 

пълно или частично плащане по доставка, за 
която е извършена корекция по ал. 2, изрече-
ние второ, или погаси изцяло или частично 
задължението по доставката по друг възмез-
ден начин, то има право на данъчен кредит, 
при условие че притежава дебитно известие, 
издадено в съответствие с изискванията на 
чл. 126б, ал. 6 през данъчния период, през кой-
то е извършено плащането или погасяването.“

§ 8. Създава се чл. 78а:
„Право на приспадане на данъчен кредит 

след корекция на погрешно данъчно трети-
ране на доставка

Чл. 78а. (1) При погрешно съставени до-
кументи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, 
ал.  2 правото на приспадане на данъчен 
кредит възниква през данъчния период, през 
който е издаден новият данъчен документ, и 
се упражнява през този или през някой от 
следващите 12 данъчни периода само когато 
погрешно съставеният документ е включен в 
дневника за покупките на получателя в срока 
по чл. 72, ал. 1.

(2) При погрешно данъчно третиране на 
доставка, при наличие на влязъл в сила акт, 
издаден от орган по приходите, правото на 
приспадане на данъчен кредит възниква 
през данъчния период, през който е издаден 
новият данъчен документ, и се упражнява 
през този или през някой от следващите 12 
данъчни периода само когато погрешно със-
тавеният документ е включен в дневника за 
покупките на получателя в срока по чл. 72, 

ал. 1 и установеното задължение с акта е 
внесено в държавния бюджет по сметка на 
компетентната териториална дирекция на 
Националната агенция за приходите или е 
прихванато по чл. 92.“

§ 9. В чл. 80, ал. 2, т. 5 накрая се добавя 
„или на фирмени стандарти, когато не е 
налице нормативен акт, и в обичайните за 
съответната дейност размери“.

§ 10. В чл. 82, ал. 5 след думите „чл. 163а“ 
се добавя „ал. 2“ и се създава изречение вто-
ро: „Данъкът е изискуем от доставчика – ре-
гистрирано по този закон лице за доставки 
на стоки и услуги по приложение № 2, част 
първа, по които получатели са държавата, 
държавните и местните органи.“

§ 11. В чл. 87, ал. 3, изречение второ след 
думите „търговския регистър“ се добавя „и 
регистъра на юридическите лица с нестопан-
ска цел“.

§ 12. В чл. 97а, ал. 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „за които се дължи да-
нък по доставката от получателя – данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено 
юридическо лице, регистрирано за целите на 
ДДС в тази държава членка“.

§ 13. В чл. 107 навсякъде след думите 
„търговския регистър“ се добавя „и регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел“.

§ 14. В чл. 109, ал. 1 накрая се добавя „и 
регистъра на юридическите лица с нестопан-
ска цел“.

§ 15. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е налице основание за задължителна 

дерегистрация по чл. 107, т. 1, 2, 6 и 7, при 
прекратяване на юридическото лице без 
ликвидация и при заличаване на юридиче-
ското лице, избрало да остане регистрирано 
до датата на заличаването му от търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел;“.

§ 16. В чл. 116, ал. 7 думите „ал. 2, 3 и 6“ 
се заменят с „ал. 1 – 6, когато установеното 
задължение с акта е внесено в държавния 
бюджет по сметка на компетентната терито-
риална дирекция на Националната агенция 
за приходите или прихванато от орган по 
приходите“.

§ 17. В чл. 117, ал. 1, т. 4 след думите 
„чл. 163а“ се добавя „ал. 2“ и думите „когато 
доставчикът е данъчно задължено лице, което 
не е регистрирано по закона“ се заличават.

§ 18. В чл. 117а, ал. 5 думите „ал. 2“ се 
заменят с „ал. 1 – 4“.

§ 19. Създава се глава дванадесета „a“ с 
чл. 123а:

„ Г л а в а  д в а н а д е с е т а  „ а “

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИ-
ЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Задължения за доставчиците на платежни 
услуги

Чл. 123а. (1) Данъчно задължено лице, 
което е доставчик на платежни услуги на 
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получател, във връзка с трансграничните 
плащания е длъжен да води електронен ре-
гистър на получателите и на плащанията за 
всяко календарно тримесечие, когато:

1. местонахождението на доставчика на 
платежни услуги на платеца и местонахож-
дението на доставчика на платежни услуги 
на получателя на трансграничното плащане 
е в различни държави членки;

2. е предоставил платежни услуги, съот-
ветстващи на повече от 25 трансгранични 
плащания към един и същ получател за 
съответния период; броят на трансгранич-
ните плащания се изчислява въз основа на 
броя на платежните услуги, предоставени от 
доставчика на платежни услуги поотделно 
към всеки получател по държави членки и 
по идентификатори, посочени в ал. 6; когато 
доставчикът на платежни услуги разполага 
с информация, че получателят има няколко 
идентификатора, изчисляването на броя на 
трансграничните плащания се извършва по 
получател.

(2) Данъчно задължено лице, което е 
доставчик на платежни услуги на платец, 
във връзка с трансграничните плащания, 
е длъжно да води електронен регистър на 
получателите и на плащанията, за всяко 
календарно тримесечие, когато:

1. местонахождението на доставчика на 
платежни услуги на платеца е в държава 
членка, а местонахождението на доставчика 
на платежни услуги на получателя на транс-
граничното плащане е в трета страна или 
територия;

2. е предоставил платежни услуги, съот-
ветстващи на повече от 25 трансгранични 
плащания към един и същ получател за 
този период; броят на трансграничните 
плащания се изчислява въз основа на броя 
на платежните услуги, предоставени от дос-
тавчика на платежни услуги поотделно към 
всеки получател по държави членки и по 
идентификаторите, посочени в ал. 5; когато 
доставчикът на платежни услуги разполага 
с информация, че получателят има няколко 
идентификатора, изчисляването се извършва 
по получател.

(3) Данъчно задължено лице, което е 
доставчик на платежни услуги на платец, не 
прилага ал. 2, когато поне един от доставчи-
ците на платежни услуги на получателя се 
намира на територията на държава членка. В 
тези случаи доставчикът на платежни услуги 
на платеца включва платежните услуги при 
изчисляването на броя на трансграничните 
плащания по ал. 2, т. 2.

(4) В случаите по ал. 3 регистърът се води 
от лицето по ал. 1.

(5) За целите на ал. 1 и 2 за местонахож-
дение на платеца се счита държавата членка, 
съответстваща на следните идентификатори:

1. IBAN на платежната сметка на пла-
теца или всеки друг идентификатор, който 
недвусмислено определя и предоставя мес-
тонахождението на платеца, или когато не 
са налични такива идентификатори;

2. ВIC или всеки друг бизнес идентифика-
ционен код, който недвусмислено определя и 
предоставя местонахождението на доставчика 
на платежни услуги, действащ от името на 
платеца.

(6) За целите на ал. 1 и 2 за местонахож-
дение на получателя се счита държавата 
членка или третата страна или територия, 
съответстваща на следните идентификатори:

1. IBAN на платежната сметка на получа-
теля или всеки друг идентификатор, който 
недвусмислено определя и предоставя место-
нахождението на получателя, или когато не 
са налични такива идентификатори;

2. ВIC или всеки друг бизнес идентифика-
ционен код, който недвусмислено определя и 
предоставя местонахождението на доставчика 
на платежни услуги, действащ от името на 
получателя.

(7) Регистърът по ал. 1 и 2 се води в елек-
тронен формат, определен с правилника за 
прилагане на закона, и се съхранява за срок 
три календарни години считано от края на 
календарната година, в която е извършено 
плащането.

(8) Регистърът по ал. 1 и 2 съдържа след-
ната информация:

1. BIC или всеки друг бизнес идентификаци-
онен код, който недвусмислено идентифицира 
доставчика на платежната услуга;

2. името или наименованието на пред-
приятието на получателя, както е въведено в 
регистъра на доставчика на платежни услуги;

3. идентификационния номер по ДДС или 
друг национален данъчен номер на получа-
теля, когато има такъв;

4. IBAN или когато липсва IBAN, всеки 
друг идентификатор, който недвусмислено 
определя и предоставя местонахождението 
на получателя;

5. BIC или всеки друг бизнес идентифика-
ционен код, който недвусмислено определя и 
предоставя местонахождението на доставчика 
на платежни услуги, действащ от името на 
получателя, когато получателят получава 
финансовите средства, без да разполага с 
платежна сметка;

6. адреса на получателя, както е въведен в 
регистъра на доставчика на платежни услуги, 
когато има такъв;

7. данни за всяко трансгранично плащане;
8. данни за всички възстановявания на 

изплатени средства, определени като такива, 
за трансграничните плащания по т. 7.

(9) Информацията по ал. 8, т. 7 и 8 съдържа 
следните данни:

1. датата и часа на плащането или на 
възстановяването на изплатени средства;
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2. сумата и валутата на плащането или 
възстановяването на изплатени средства;

3. държавата членка по произход на плаща-
нето, получено от получателя или от негово 
име, държавата членка по местоназначение 
на възстановяването на изплатени средства, 
в зависимост от случая, и информацията, 
използвана за определяне на произхода или 
местоназначението на плащането или на 
възстановяването на изплатени средства в 
съответствие с ал. 5 и 6;

4. всякаква допълнителна информация, ко-
ято недвусмислено идентифицира плащането;

5. когато е приложимо, информация, че 
плащането е започнало в помещенията на 
търговеца.

(10) Доставчиците на платежни услуги 
предоставят информация от електронния ре-
гистър по ал. 1 и 2 не по-късно от последния 
ден на месеца, следващ календарното три-
месечие, за което се отнася информацията. 
Информацията се предоставя по електронен 
път на Националната агенция за приходите, 
когато страната е държава членка по произ-
ход на доставчика на платежни услуги или 
е приемаща държава, когато доставчикът на 
платежни услуги предоставя платежни услуги 
в държава членка, различна от държавата 
членка по произход.“

§ 20. В чл. 126 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Лице, на което е прекратена регис-

трацията по този закон при получаване на 
кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 за из-
менение на данъчната основа на доставка, 
за която е упражнило право на приспадане 
на данъчен кредит по издаден данъчен до-
кумент с начислен данък преди датата на 
прекратяване на регистрацията му, уведо-
мява писмено компетентната териториал-
на дирекция на Националната агенция за 
приходите в 7-дневен срок след получаване 
на кредитното известие, която издава раз-
решение за включването му в дневника за 
покупките и в справка-декларация съгласно 
закона. В 14-дневен срок от получаване на 
разрешението лицето подава декларация по 
чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 
за периода, през който е получено кредитното 
известие, по ред, определен с правилника за 
прилагане на закона.

(10) Лице, на което е прекратена регис-
трацията по този закон преди издаване на 
кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 за из-
менение на данъчната основа на доставка, 
за която е издало данъчен документ с на-
числен данък преди датата на прекратяване 
на регистрацията му, писмено уведомява 
компетентната териториална дирекция на На-
ционалната агенция за приходите в 7-дневен 
срок, която издава разрешение за издаване 
на кредитното известие само в случаите, в 
които получателят по доставката е упражнил 
право на приспадане на данъчен кредит по 

тази фактура. В 14-дневен срок от получаване 
на разрешението лицето издава кредитно из-
вестие и подава декларация по чл. 125, ал. 1 
и отчетни регистри по чл. 124 за периода, 
през който е издадено кредитното известие, 
по ред, определен с правилника за прилагане 
на закона.“

§ 21. В част шеста се създава глава три-
надесета „а“ с чл. 126а, 126б и 126в:

„ Г л а в а  т р и н а д е с е т а  „ а “

НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНО-
ВА И НАЧИСЛЕН ДАНЪК ПРИ НЕ-

СЪБИРАЕМО ВЗЕМАНЕ

Общи положения
Чл. 126а. (1) При пълно или частично не-

плащане по облагаема доставка с място на 
изпълнение на територията на страната, по 
която вземането е несъбираемо, доставчикът, 
регистрирано по този закон лице, намалява 
данъчната основа и начисления данък по 
доставката, когато са налице едновременно 
следните условия:

1. издадена е фактура за доставката и са 
спазени изискванията на чл. 86;

2. получателят и доставчикът по достав-
ката не са свързани лица към момента на 
доставката и/или към момента, в който е 
възникнало съответното обстоятелство по 
ал. 2;

3. не е извършено възмездно прехвърляне 
на вземането;

4. доставчикът може да докаже, че е пред-
приел действия за събиране на вземанията 
по доставката;

5. доставчикът е уведомил писмено по-
лучателя, който е бил регистрирано по този 
закон лице към момента на доставка, че 
счита съответното вземане за несъбираемо на 
основание ал. 2 и разполага с доказателства, 
че уведомлението му е било изпратено до 
адреса на управление на получателя.

(2) Вземането по доставка се счита за не-
събираемо, когато настъпи едно от следните 
обстоятелства:

1. изтичане на три години за вземане с 
тригодишен давностен срок или на пет годи-
ни за вземане с петгодишен давностен срок 
от момента, в който вземането е станало 
изискуемо;

2. с влязло в сила съдебно решение е 
постановено, че вземането или част от него 
е недължимо, като вземането се счита за 
несъбираемо само по отношение на недъл-
жимата част;

3. вземането е погасено по силата на закон;
4. след приключване на изпълнително 

производство вземането е останало изцяло 
или частично несъбрано;

5. производство по несъстоятелност на 
длъжника – получател по доставката, е 
прекратено с утвърден оздравителен план, в 
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който се предвижда непълно удовлетворяване 
на вземането на доставчика, като вземането 
се счита за несъбираемо до размера на неу-
довлетворената част;

6. изтичане на 365 дни за вземане в размер 
до 600 лева от момента, в който вземането 
е станало изискуемо;

7. длъжникът – получател по доставката, 
е заличен след приключило производство по 
несъстоятелност или ликвидация, като при 
частично неудовлетворено вземане вземане-
то се счита за окончателно несъбираемо до 
размера на неудовлетворената част.

(3) За целите на тази глава за „частично 
плащане по доставка“ се приема, че данъкът 
е пропорционално включен в размера на 
извършеното плащане.

Намаляване на данъчна основа и начислен 
данък при несъбираемо вземане

Чл. 126б. (1) Когато получателят по достав-
ката е бил регистрирано лице към момента 
на доставката и са изпълнени условията, 
посочени в чл. 126а, ал. 1, намалението на 
данъчната основа и на начисления данък 
се извършва от доставчика чрез издаване 
на кредитно известие по чл. 115 до размера 
на пълното или частично неплащане по 
доставката.

(2) Когато получателят по доставката е 
бил нерегистрирано лице към момента на 
доставката и са изпълнени условията, посо-
чени в чл. 126а, ал. 1, т. 1 – 4, намалението 
на данъчната основа и на начисления данък 
се извършва от доставчика чрез издаване на 
протокол по ред, определен с правилника, 
в тримесечен срок от изтичане на данъчния 
период, през който е възникнало съответно-
то обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6.

(3) Когато получателят по доставката е 
заличен след приключило производство по 
несъстоятелност или ликвидация по чл. 126а, 
ал. 2, т. 7 или получателят по доставката е 
бил регистрирано лице към момента на дос-
тавката, което използва получените стоки или 
услуги за извършване на доставки, за които 
не е налице право на приспадане на данъчен 
кредит, намалението на данъчната основа и 
на начисления данък се извършва по ал. 2.

(4) Намалението по ал. 2 на начисления 
данък се определя като разлика между на-
числения данък по доставката и ползвания 
данъчен кредит от доставчика за получени 
от него стоки или услуги, пряко свързани 
с извършването на доставката, до размера 
на пълното или частично неплащане по 
доставката.

(5) Издаденият протокол по ал. 2 се отра-
зява със знак (-) в дневника за продажби и 
справка-декларацията в съответния данъчен 
период.

(6) Когато доставчикът – регистрирано по 
този закон лице, получи пълно или частично 
плащане по доставка, за която данъчната 

основа и начисленият данък са намалени по 
ал. 1, или вземането по доставката е погасе-
но изцяло или частично по друг възмезден 
начин, лицето е длъжно да издаде дебитно 
известие през данъчния период, през който 
е получено плащането или е погасено взе-
мането, до размера на полученото плащане 
или погасяване по доставката.

(7) Когато доставчикът – регистрирано по 
този закон лице, получи пълно или частично 
плащане по доставка, за която данъчната 
основа и начисленият данък са намалени по 
ал. 2, или вземането по доставката е погасе-
но изцяло или частично по друг възмезден 
начин, лицето е длъжно да издаде протокол 
през данъчния период, през който е полу-
чено плащането или е погасено вземането, 
до размера на полученото плащане или по-
гасяване по доставката, или до размера на 
намалението по ал. 4. Издаденият протокол 
се отразява със знак (+) в дневника за про-
дажби и справка-декларацията.

(8) За прилагане на ал. 1 доставчикът, 
регистрирано по закона лице, писмено уведо-
мява компетентната териториална дирекция 
на Националната агенция за приходите в 
тримесечен срок от възникване на обстоятел-
ството по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6 за пълно или 
частично неплащане по облагаема доставка 
с данъчна основа в размер над 100 000 лв., 
която издава разрешение за издаване на 
кредитното известие към издадена фактура 
с начислен данък само в случаите, в които 
получателят по доставката е упражнил право 
на приспадане на данъчен кредит по тази 
фактура. Органите по приходите издават 
разрешение в 60-дневен срок от подаване на 
уведомлението. Непроизнасянето в срок се 
смята за разрешение за издаване на кредитно 
известие. В тримесечен срок от получаване 
на разрешението лицето издава кредитно из-
вестие и подава декларация по чл. 125, ал. 1 
и отчетни регистри по чл. 124 за периода, 
през който е издадено кредитното известие.

(9) Уведомление по ал. 8 не се подава за 
пълно или частично неплащане по облага-
ема доставка с данъчна основа в размер до 
100 000 лв. В тези случаи, в тримесечен срок 
от изтичане на данъчния период, през който 
е възникнало съответното обстоятелство по 
чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6, доставчикът издава 
кредитно известие към издадена фактура с 
начислен данък само когато получателят по 
доставката е упражнил право на приспадане 
на данъчен кредит по тази фактура. Достав-
чикът подава декларация по чл. 125, ал. 1 и 
отчетни регистри по чл. 124 за периода, през 
който е издадено кредитното известие, и по 
ред, определен в правилника за прилагане 
на закона.
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Ограничения на намаляване на данъчна 
основа и начислен данък при несъбираемо 
вземане

Чл. 126в. Намалението на данъчната 
основа и на начисления данък по чл. 126а, 
ал. 1 не се извършва, когато регистрираното 
лице – доставчик, е знаело или е било длъжно 
да знае към момента на доставката, че няма 
да получи дължимата сума по доставката. 
Приема се, че доставчикът е бил длъжен да 
знае, когато доставката е привидна, заобика-
ля закона или е на цена, която значително 
се отличава от пазарната цена.“

§ 22. В чл. 132 се правят следните до-
пълнения:

1. В ал. 2 след думите „търговския регис-
тър“ се добавя „и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел“.

2. В ал. 3 след думите „търговския регис-
тър“ се добавя „и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел“.

§ 23. В чл. 133 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: 
„Доставчик, който не е установен на те-
риторията на Европейския съюз или на 
трета страна, с която Европейският съюз 
е сключил споразумение за взаимопомощ, 
сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на 
Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната 
помощ при събиране на вземания, свързани 
с данъци, такси и други мерки (OB, L 84/1 
от 31 март 2010 г.), наричана по-нататък 
„Директива 2010/24/ЕС“, и Регламент (ЕС) 
№ 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. 
относно административното сътрудничество 
и борбата с измамите в областта на данъка 
върху добавената стойност (OB, L 268/1 от 
12 октомври 2010 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 904/2010“, и извършва 
доставка на стоки по чл. 28, се регистрира 
по този закон задължително чрез акреди-
тиран представител.“

2. В ал. 5 думите „на Съвета от 16 март 
2010 г. относно взаимната помощ при съби-
ране на вземания, свързани с данъци, такси 
и други мерки (OB, L 84/1 от 31 март 2010 г.), 
наричана по-нататък „Директива 2010/24/
ЕС“ и думите „на Съвета от 7 октомври 
2010 г. относно административното сътруд-
ничество и борбата с измамите в областта 
на данъка върху добавената стойност (OB, 
L 268/1 от 12 октомври 2010 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) № 904/2010“ 
се заличават.

§ 24. В чл. 153 се правят следните из-
менения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Данъчно задължено лице, което не 

е установено на територията на страна-
та и извършва услуги или дистанционни 
продажби на стоки с място на изпълнение 

на територията на страната, по които по-
лучатели са данъчно незадължени лица, и 
лицето не е регистрирано за прилагане на 
някой от специалните режими по чл. 152, 
ал. 1 в страната или в друга държава членка, 
прилага общите правила на закона.

(2) Режимът в Съюза не се прилага за 
услуги с място на изпълнение в държава 
членка, в която данъчно задълженото лице 
е установило независимата си икономическа 
дейност или има постоянен обект. За дос-
тавката на тези услуги се прилага законода-
телството на съответната държава членка.“

2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Лице, което е регистрирано в друга 

държава членка за прилагане на режим в 
Съюза и което няма постоянен обект на те-
риторията на страната, за доставки на услуги 
с място на изпълнение на територията на 
страната, по които получатели са данъчно 
незадължени лица, прилага този режим.

(9) Данъчно задължено лице, регистрира-
но в друга държава членка за прилагане на 
режим извън Съюза, за доставки на услуги 
с място на изпълнение на територията на 
страната, по които получатели са данъчно 
незадължени лица, прилага този режим.“

§ 25. В чл. 154, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. извършва доставки на услуги с място 

на изпълнение на територията на държава 
членка, по които получатели са данъчно 
незадължени лица;“.

§ 26. В чл. 157б се правят следните из-
менения:

1. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. не е извършвало дистанционни про-

дажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, 24 последователни данъчни 
периода и не е подало заявление за дере-
гистрация за прилагането на режима, или“.

2. В ал. 7 т. 1 се изменя така:
„1. не е извършвало дистанционни про-

дажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, 24 последователни данъчни 
периода и не е подало заявление за дере-
гистрация за прилагането на режима, или“.

§ 27. В чл. 159а, ал. 13 накрая се добавя 
„и 4“.

§ 28. В чл. 159г се правят следните из-
менения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрирано на основание чл. 154, 

156 или 157а лице е длъжно да води елек-
тронен регистър за доставките, за които 
прилага режима.“

2. В ал. 3 думите „държавата членка по 
идентификация“ се заменят с „орган по 
приходите“.

§ 29. В чл. 163а се създава ал. 4:
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„(4) Алинея 2 не се прилага за доставки 
на стоки и услуги по приложение № 2, част 
първа, по които получатели са държавата 
и държавните и местните органи.“

§ 30. В чл. 169, ал. 1, т. 1 думите „,иден-
тификационен номер по чл. 84 от Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс“ и 
запетаята след тях се заличават.

§ 31. В чл. 172 ал. 1 се изменя така:
„(1) Освободен от данък е вносът на 

стоки, за които по силата на международни 
договори, спогодби, споразумения, конвен-
ции или други подобни, по които Република 
България е страна, ратифицирани и обна-
родвани по съответния ред, е предвидено 
освобождаване на вноса от данъци с ефект, 
еквивалентен на косвен данък, при условие 
че е получено разрешение от Съвета на 
Европейския съюз по чл. 396 от Директи-
ва 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно общата система на данъка 
върху добавената стойност.“

§ 32. В чл. 173 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „при условие 
че е получено разрешение от Съвета на 
Европейския съюз по чл. 396 от Директи-
ва 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно общата система на данъка 
върху добавената стойност“.

2. В ал. 6:
а) в т. 1, буква „г“ думите „държавата 

членка-домакин“ се заменят с „приемащата 
държава“;

б) в т. 2 думите „държава домакин“ се 
заменят с „държава на установяване“.

§ 33. Член 174а се изменя така:
„Удостоверяване на обстоятелства
Чл. 174а. Документите, с които се удос-

товерява наличието на обстоятелствата по 
тази глава, се определят с правилника за 
прилагане на закона.“

§ 34. В чл. 176в се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В ал. 4, изречение първо думата „7-дне-
вен“ се заменя с „тридневен“.

2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думата 
„7-дневен“ се заменя с „тридневен“.

3. В ал. 6, изречение второ накрая се 
добавя „и ал. 16“.

4. Създава се ал. 16:
„(16) Данъчно задължено лице, предос-

тавило обезпечение по ал. 1 в продължение 
на три последователни години, за което 
не са констатирани нарушения по закона 
през посочения период и което няма други 
непогасени публични вземания към датата 
на възникване на задължението за предос-
тавяне на обезпечение по ал. 6, има право 
да намали размера на предоставяното по 
ал. 2, изречение първо обезпечение на 10 
на сто от данъчната основа на облагаемите 

доставки, придобиванията или стойността 
на получените течни горива, освободени 
за потребление, за предходния данъчен 
период.“

§ 35. Създава се чл. 181е:
„Чл. 181е. (1) Лице, което, като е длъжно, 

не води електронен регистър по чл. 123а, 
ал. 1 и/или 2 и не предостави информа-
ция от електронния регистър по чл. 123а, 
ал. 10, се наказва с имуществена санкция 
в размер от 500 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 
размерът на имуществената санкция е от 
1000 до 20 000 лв.“

§ 36. Член 191а се изменя така:
„Чл. 191а. (1) Лице, което извършва 

сервизно обслужване, въвеждане в експло-
атация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или 
демонтаж на фискална памет не по устано-
вения за това ред, се наказва с глоба – за 
физическите лица, които не са търговци, 
в размер от 1000 до 2000 лв., или с иму-
ществена санкция – за юридическите лица 
и едноличните търговци, в размер от 2000 
до 5000 лв. Същото наказание се налага на 
лице, което наруши целостта на пломбите 
на електронна система с фискална памет 
не по установения за това ред.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 
размерът на глобата е от 2000 до 4000 лв., 
а на имуществената санкция – от 5000 до 
10 000 лв.“

§ 37. В допълнителните разпоредби се 
правят следните допълнения:

1. В § 1 се създава т. 104:
„104. За целите на чл. 123а:
а) „доставчик на платежни услуги“ е 

този по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за 
платежните услуги и платежните системи;

б) „държава членка по произход“ е тази 
по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните 
разпоредби на Закона за платежните услуги 
и платежните системи;

в) „плащане“ е това по смисъла на § 1, 
т. 20 и 31 от допълнителните разпоредби 
на Закона за платежните услуги и платеж-
ните системи;

г) „платежна сметка“ е тази по смисъла 
на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби 
на Закона за платежните услуги и платеж-
ните системи;

д) „платежна услуга“ е тази по смисъла 
на чл. 4 от Закона за платежните услуги 
и платежните системи;

е) „платец“ е този по смисъла на § 1, 
т. 34 от допълнителните разпоредби на 
Закона за платежните услуги и платежните 
системи;

ж) „получател“ е този по смисъла на 
§ 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на 
Закона за платежните услуги и платежните 
системи;
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з) „приемаща държава членка“ е тази по 
смисъла на § 1, т. 47 от допълнителните 
разпоредби на Закона за платежните услуги 
и платежните системи;

и) „трансгранично плащане“ е плащане, 
когато местонахождението на платеца e в 
една държава членка, а местонахождението 
на получателя е в друга държава членка, в 
трета страна или на трета територия;

к) „IBAN“ е IBAN съгласно определението 
по чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012 
на Европейския парламент и на Съвета от 
14 март 2012 г. за определяне на технически 
и бизнес изисквания за кредитни преводи и 
директни дебити в евро и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 
30 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регла-
мент (ЕС) № 260/2012“;

л) „BIC“ е BIC съгласно определението по 
чл. 2, т. 16 от Регламент (ЕС) № 260/2012.“

2. В § 1а се създават т. 23 – 25:
„23. Директива (ЕС) 2022/542 на Съвета 

от 5 април 2022 г. за изменение на директиви 
2006/112/ЕО и (ЕС) 2020/285 по отношение 
на ставките на данъка върху добавената 
стойност (ОВ, L 107/1 от 6 април 2022 г.).

24. Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 
18 февруари 2020 г. за изменение на Директива 
2006/112/ЕО по отношение на въвеждането 
на определени изисквания за доставчиците 
на платежни услуги (ОВ, L 62/7 от 2 март 
2020 г.).

25. Директива (ЕС) 2022/890 на Съвета 
от 3 юни 2022 г. за изменение на Директива 
2006/112/ЕО по отношение на удължаването 
на срока на прилагане на незадължителния 
механизъм за обратно начисляване във връзка 
с доставките на някои стоки и услуги, при 
които съществува риск от измами, и на ме-
ханизма за бързо реагиране срещу измамите 
с ДДС (ОВ, L 155/1 от 8 юни 2022 г.).“

§ 38. В § 15д от преходните и заклю-
чителните разпоредби се правят следните 
изменения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „2022 г.“ се 

заменят с „2023 г.“;
б) точки 1, 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 3 думите „1 юли 2023 г.“ се за-

менят с „31 декември 2023 г. включително“.
§ 39. В приложение № 4 думите „към § 15д, 

ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят с „към чл. 66а, т. 3“.

Заключителна разпоредба
§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 

2023 г., с изключение на § 19 и § 37, т. 1, които 
влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8105

УКАЗ № 305
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за подпомагане на земеделските производи-
тели, приет от 48-ото Народно събрание на 
16 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
подпомагане на земеделските производители 
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 
от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., 
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 
от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., 
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 
2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 
61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 
77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 
и 103 от 2020 г., бр. 13 и 23 от 2021 г. и бр. 61 

от 2022 г.)

§ 1. В чл. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. прилагането на Стратегическия план 

за развитието на земеделието и селските 
райони на Република България за периода 
2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Страте-
гическия план“;

10. изпълнението на компонент „Устойчиво 
селско стопанство“ от Националния план за 
възстановяване и устойчивост на Република 
България.“

§ 2. Създава се нов чл. 7а:
„Чл. 7а. Министърът на земеделието ут-

върждава със заповед технологични карти 
в растениевъдството и животновъдството, 
които се прилагат при провеждане на поли-
тиките в секторите. Заповедта се публикува 
на интернет страницата на Министерството 
на земеделието.“

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието съз-

дава Система за съвети в земеделието, която 
включва Националната служба за съвети в 
земеделието към министъра на земеделието и 
лицата, одобрени за участие по мярка 2 „Кон-
султантски услуги, услуги по управление на 
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стопанство и услуги по заместване в стопан-
ство“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. Системата 
за съвети в земеделието се подпомага от 
научните институти към Селскостопанската 
академия и специализираните висши училища 
в Република България по ред, определен от 
министъра на земеделието.“

2. В ал. 2 накрая се добавя „и консултант-
ски услуги в областта на селското стопанство, 
съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2021/2115 
на Европейския парламент и на Съвета от 
2 декември 2021 г. за установяване на правила 
за подпомагане за стратегическите планове, 
които трябва да бъдат изготвени от държавите 
членки по линия на общата селскостопанска 
политика (стратегически планове по ОСП) и 
финансирани от Европейския фонд за гаран-
тиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европей-
ския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти 
(ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 
435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-на-
татък „Регламент (ЕС) 2021/2115“.

3. В ал. 3 думите „и мерките“ се заменят 
с „мерките и интервенциите за подпомагане“.

4. В ал. 4 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“, след думата 
„поддържа“ се добавя „публична“ и изречение 
второ се заличава.

5. Алинея 5 се отменя.
§ 4. Създават се нови чл. 10б и 10в:
„Чл. 10б. (1) При установено неспазване 

на базовите изисквания или на изискванията 
по управление, определени в наредбата за 
прилагане на мярка по чл. 39 от Регламент 
(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 
2005 г. относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г., 
Държавен фонд „Земеделие“ намалява или 
отказва плащания по методика, утвърдена 
със заповед на министъра на земеделието.

(2) Методиката и заповедта по ал. 1 се 
обнародват в „Държавен вестник“ и могат 
да се обжалват в 14-дневен срок от датата на 
обнародването пред съответния администра-
тивен съд по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

Чл. 10в. (1) При установено неспазване на 
базовите изисквания, минималните изисква-
ния за торене и използване на продукти за 
растителна защита и изискванията по упра-
вление, определени в наредбите за прилагане 
на мерките и подмерките по чл. 28 и 29 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013, от Програмата 
за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г., Държавен фонд „Земеделие“ 

намалява или отказва плащания по методи-
ки, утвърдени със заповед на министъра на 
земеделието.

(2) Изменения в методиките по ал. 1 се 
утвърждават от министъра на земеделието, 
включително и по предложение на изпълнител-
ния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

(3) Методиките и съответната заповед по 
ал. 1, както и измененията по ал. 2 се обна-
родват в „Държавен вестник“ и могат да се 
обжалват в 14-дневен срок от датата на обна-
родването пред съответния административен 
съд по реда на Административнопроцесуал-
ния кодекс.“

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. изпълнява функциите на Взаимоспома-

гателен фонд за прилагане на инструменти за 
управление на риска в земеделието.“

2. В ал. 4 думите „Министърът на земеде-
лието, храните и горите“ се заменят с „Ми-
нистърът на земеделието“.

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

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и мерки“ се заменят с 

„мерки и интервенции“;
б) в т. 2, 3 и 4 думите „и мерките“ се за-

менят с „мерките и интервенциите“;
в) в т. 6 думите „Министерството на зе-

меделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“;

г) в т. 7 думите „и мерките“ се заменят с 
„мерките и интервенциите за подпомагане“;

д) в т. 8 думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“;

е) в т. 9 накрая се добавя „и по Стратеги-
ческия план“;

ж) в т. 10 след думите „2007 – 2013 г.“ съ-
юзът „и“ се заличава и накрая се добавя „и 
по Стратегическия план“.

2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 13 думите „и мерки“ се заменят 

с „мерки и интервенции“.
§ 8. В чл. 20а се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 4 думите „Закона за управление на 

средствата от Европейски структурни и ин-
вестиционни фондове“ се заменят със „Закона 
за управление на средствата от Европейските 
фондове при споделено управление и по този 
закон“.

2. В ал. 5 думите „Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс“ се заменят с „Админи-
стративнопроцесуалния кодекс“, а думите 
„Закона за управление на средствата от Ев-
ропейски структурни и инвестиционни фон-
дове“ се заменят със „Закона за управление 
на средствата от Европейските фондове при 
споделено управление“.
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3. В ал. 6 след думите „ал. 5“ се добавя „и 
по чл. 73 и 74“.

§ 9. В чл. 21 ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 22 ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 22а ал. 2 се изменя така:
„(2) В Държавен фонд „Земеделие“ се 

създават вътрешни структури за изпълнение 
на Общата селскостопанска политика на Ев-
ропейския съюз.“

§ 12. В чл. 26а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „и мерките“ се заменят 
с „мерките и интервенциите“.

2. В ал. 2, т. 2 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“, а думите 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „министъра на земеделието“.

3. В ал. 3 думите „Министърът на земеде-
лието, храните и горите“ се заменят с „Ми-
нистърът на земеделието“.

§ 13. В чл. 26б в текста преди т. 1 думите 
„и мерките“ се заменят с „мерките и интер-
венциите“.

§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и мерки“ се заменят с 

„мерки и интервенции“.
2. В ал. 3 думите „за плащане и проекти“ 

се заменят с „мерки и интервенции за под-
помагане“.

3. В ал. 4 думите „или мерки“ се заменят 
с „мерки или интервенции“.

4. В ал. 7 думите „Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс“ се заменят с „Админи-
стративнопроцесуалния кодекс“.

§ 15. Създава се нов чл. 28:
„Чл. 28. (1) Комуникацията между Държавен 

фонд „Земеделие“ и съответните кандидати 
или бенефициенти и съобщаването на инди-
видуалните административни актове, издадени 
от изпълнителния директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ или от оправомощените от него 
длъжностни лица, се извършва чрез съобщение 
в системата за електронни услуги (СЕУ) по 
чл. 30, ал. 2, т. 6 в индивидуалния профил на 
съответния кандидат или бенефициент, като 
към съобщението се прикачва съответният акт 
или в него се препраща към публикувания в 
системата акт.

(2) Индивидуалният административен акт 
по ал. 1 се счита за връчен с изтеглянето на 
съобщението от СЕУ.“

§ 16. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:
„(3) Индивидуалните и общите админи-

стративни актове, издавани при прилагането 
на този закон, подлежат на оспорване пред 
компетентния съд по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс, като оспорването не 
спира тяхното изпълнение.“

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

1. В ал. 2:

а) в т. 4 накрая се добавя „и санкции“;
б) създават се т. 7 и 8:
„7. система за мониторинг на площта;
8. система за геопространствени заявле-

ния и за заявления въз основа на броя на 
животните.“

2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „5 и 6“ се заменят с „5, 

6, 7 и 8“;
б) в т. 2 думите „Министерството на зе-

меделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

3. В ал. 5 думите „2 и 3“ се заменят с „2, 
3 и 6“.

4. В ал. 6 думите „Министърът на земеде-
лието, храните и горите“ се заменят с „Ми-
нистърът на земеделието“.

§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и мерки“ се заменят с 

„мерки и интервенции“.
2. В ал. 4 думите „и мерките“ се заменят 

с „мерките и интервенциите“.
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 5 думите „Министърът на земеде-

лието, храните и горите“ се заменят с „Ми-
нистърът на земеделието“.

3. Алинея 6 се отменя.
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Министърът на земеде-

лието, храните и горите“ се заменят с „Ми-
нистърът на земеделието“.

2. В ал. 3, т. 2 думите „и мерки“ се заменят 
с „мерки и интервенции“.

3. В ал. 4:
а) създават се нова т. 4 и т. 5:
„4. данни от системата по чл. 30, ал. 2, т. 7;
5. данни от системата по чл. 30, ал. 2, т. 8;“
б) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея думи-

те „Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
земеделието“ и думите „т. 1 – 3“ се заменят 
с „т. 1 – 5“.

§ 21. В чл. 33а се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „и обхвата на специали-

зирания слой „Площи, допустими за подпо-
магане“ се заличават и думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

3. В ал. 3 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“ и думите 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „министъра на земеделието“.

4. В ал. 5 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“ и думите 
„площи, допустими за подпомагане“ се заменят 
с „физически блокове“.
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5. В ал. 6 думите „министъра на земеделие-
то, храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“ и думите „и окончателният 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“ се заличават.

§ 22. В чл. 33б се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът 

на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министърът на земеделието“;

б) в т. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 3 думите „Разплащателната аген-

ция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеде-
лие“, след думите „чл. 37“ се добавя „и 70, 
ал. 1“ и думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

3. В ал. 4 думите „министърът на земеде-
лието, храните и горите“ се заменят с „ми-
нистърът на земеделието“.

4. В ал. 5 след думата „площи“ се добавя 
„както и за включване или изключване на 
площи в слоя, извън случаите по ал. 2“.

5. В ал. 6 думите „министъра на земеделие-
то, храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 23. Създават се чл. 33в и 33г:
„Чл. 33в. (1) Системата за мониторинг 

на площта служи за сателитно наблюдение, 
проследяване и оценка на селскостопанските 
дейности и практики, които се извършват 
върху площи, свързани с подпомагане по ин-
тервенциите, включени в Стратегическия план.

(2) Дейностите по изграждане на системата 
по ал. 1 се извършват въз основа на данни, 
получени съгласно чл. 24 и 25 от Регламент 
(ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент 
и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга 
на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, 
L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-
нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“.

(3) Системата за мониторинг на площта 
предоставя данни за извършване на предвари-
телна оценка на качество на данните, подадени 
от кандидатите за подпомагане.

Чл. 33г. (1) Системата за геопространствени 
заявления и за заявления въз основа на броя 
на животните е електронна система за еже-
годно подаване на заявления за подпомагане 
и съдържа информация, позволяваща да се 
проверят спазването на условията за допус-
тимост, които се основават на площта или на 
броя на животните, както и на изискванията, 
свързани с предварителните условия.

(2) Системата по ал. 1:
1. извършва предварителни проверки за 

осигуряване на правилно заявяване съобразно 
данните, които са в нея;

2. извежда предупреждения за необходими 
корекции в заявлението след съпоставяне на 
данните от него с данните, с които разполага;

3. дава възможност на кандидатите да 
нанесат корекции в подаденото заявление;

4. извежда списък с ангажиментите, които 
кандидатите следва да изпълнят по интервен-
циите, в които ще участват.

(3) Системата по ал. 1 е свързана със 
системата по чл. 30, ал. 2, т. 3 и с лозарския 
регистър и позволява заявяване на животни 
и земеделски парцели с винени лозя по съ-
ответните интервенции.“

§ 24. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на 

земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

2. В ал. 2 думите „и мерките“ се заменят 
с „мерките и интервенциите за подпомагане“.

3. В ал. 3 думите „и мерки“ се заменят с 
„мерки и интервенции“.

§ 25. В чл. 36, ал. 3 думите „и мерките“ 
се заменят с „мерките и интервенциите за 
подпомагане“, а думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 32, ал. 1“ се за-

личават.
2. В ал. 3 думите „чл. 36, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 1307/2013“ се заменят с 
„чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115“.

3. В ал. 4 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

4. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите 
„Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
земеделието“.

5. В ал. 8 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 накрая се добавя „или на предва-

рителните условия съгласно Регламент (ЕС) 
2021/2115“;

б) точка 6 се отменя.
§ 28. Създават се нова глава пета с нови 

чл. 48 – 53 и чл. 54 – 83 и глава шеста с чл. 84:
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„ Г л а в а  п е т а

ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 48. (1) Министерството на земеделието 
разработва Стратегическия план за развитието 
на земеделието и селските райони на Република 
България за периода 2023 – 2027 г. и неговите 
изменения в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2021/2115.

(2) Проектът на Стратегическия план и 
проектите на неговите изменения се одобряват 
от Министерския съвет по ред, определен в 
акта на Министерския съвет за създаване на 
Съвета за координация при управлението на 
средствата от Европейския съюз.

(3) Проектите на измененията на Страте-
гическия план се съгласуват с мониторин-
говия комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 
2021/2115.

(4) Министърът на земеделието със заповед 
учредява и поименно определя състава на 
мониторинговия комитет по чл. 124 от Регла-
мент (ЕС) 2021/2115 при условията и по реда, 
предвидени в акта на Министерския съвет 
за създаване на комитети за наблюдение на 
Споразумението за партньорство на Република 
България и на програмите, съфинансирани от 
Европейските фондове при споделено управле-
ние, за програмен период 2021 – 2027 г., като 
браншовите организации в сектор „Земеделие“ 
участват по право в състава му.

(5) Mониторинговият комитет приема пра-
вилник, който определя реда за провеждане 
на заседанията, решенията, които приема, 
включително и за предотвратяването на кон-
фликти на интереси и относно прилагането 
на принципа на прозрачност. Правилникът 
се публикува на интернет страницата на 
Министерството на земеделието.

(6) Националното съфинансиране на ин-
тервенциите, включени в Стратегическия 
план, съфинансирани от ЕЗФРСР, е в размер 
на 60 на сто.

Чл. 49. (1) Министърът на земеделието е 
компетентен орган по смисъла на чл. 8 от 
Регламент (ЕС) 2021/2116.

(2) Министърът на земеделието със запо-
веди взема решенията по чл. 8, параграфи 
2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които се 
обнародват в „Държавен вестник“.

Чл. 50. (1) Министерският съвет с решение 
определя Управляващия орган на Стратеги-
ческия план в рамките на структурата на 
Министерството на земеделието.

(2) Управляващият орган на Стратегическия 
план отговаря за управлението и изпълнението 
на плана по ефективен, ефикасен и правилен 
начин в съответствие с чл. 123 от Регламент 
(ЕС) 2021/2115.

(3) Ръководител на Управляващия орган на 
Стратегическия план е заместник-министър 
на земеделието, определен със заповед на 
министъра на земеделието. При отсъствие 
на ръководителя на Управляващия орган 
правомощията му се упражняват от друг, 
оправомощен от министъра на земеделието, 
заместник-министър на земеделието.

(4) Управляващият орган може, след одо-
брение от министъра на земеделието, да 
делегира чрез договор на Държавен фонд 
„Земеделие“ функции по изпълнението на 
Стратегическия план.

Чл. 51. (1) Държавен фонд „Земеделие“, 
съгласувано с Управляващия орган на Стра-
тегическия план, създава Електронна инфор-
мационна система, съдържаща информация 
относно изпълнението на Стратегическия план 
съгласно чл. 130 от Регламент (ЕС) 2021/2115. 
Информацията е необходима за наблюдение 
и докладване на изпълнението на Стратеги-
ческия план, за наблюдение на напредъка 
по заложените цели и целеви стойности, 
включително информация за всеки ползвател 
на помощ и операция. Бенефициентите по 
интервенциите, включени в Стратегическия 
план, в съответствие с чл. 131 от Регламент 
(ЕС) 2021/2115, са длъжни да предоставят 
всички необходими данни за наблюдение при 
попълване на заявленията за подпомагане и 
на исканията за плащане.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ създава 
Система за мониторинг на площта съгласно 
чл. 70 от Регламент 2021/2116 като елемент на 
Интегрираната система за администриране и 
контрол по чл. 30. Системата за мониторинг 
на площта осигурява редовно и систематично 
наблюдение, проследяване и оценка на селско-
стопанските дейности и практики, извършвани 
в рамките на селскостопански площи, чрез 
данни от спътниците „Сентинел“ по програ-
ма „Коперник“ или други данни най-малко 
с еквивалентна стойност. Условията и редът 
за функциониране на Системата за монито-
ринг на площта се уреждат с наредбата по 
чл. 30, ал. 6.

(3) Министерството на земеделието изграж-
да Система за знания и иновации в селското 
стопанство в Република България, която 
обединява дейността на заинтересованите 
страни за повишаване нивото на образованост 
и осведоменост на земеделските стопани и 
създаване и развитие на потенциал за внед-
ряване на иновации в практиката.

Чл. 52. (1) За подпомагане по интервенци-
ите, включени в Стратегическия план, Дър-
жавен фонд „Земеделие“ или Управляващият 
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орган на Стратегическия план предоставя 
на бенефициентите безвъзмездна финансова 
помощ чрез:

1. директно подпомагане по включените 
в Стратегическия план интервенции по дял 
III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и 
плащания по интервенциите по чл. 70, 71 и 
72 от същия регламент;

2. подпомагане на проектни предложения 
по включените в Стратегическия план ин-
тервенции по дял III, глава III от Регламент 
(ЕС) 2021/2115 и по интервенциите по дял 
III, глава IV от същия регламент, които не 
са включени в т. 1;

3. подпомагане по техническа помощ по 
чл. 125 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

(2) Производствата по ал. 1 се админис-
трират чрез системата по глава трета.

(3) Заявленията за подпомагане и иска-
нията за плащане по интервенциите и по 
техническата помощ по ал. 1 се подписват 
с квалифициран електронен подпис и се 
подават чрез индивидуалните профили на 
кандидатите в СЕУ. В СЕУ се осъществява 
и цялата комуникация между органите по 
ал. 1 и кандидатите или бенефициентите по 
отношение на подпомагането.

(4) Безвъзмездната финансова помощ по 
ал. 1 се предоставя с административен акт 
или с административен договор. Оспорването 
на административните актове и на адми-
нистративните договори не спира тяхното 
изпълнение.

(5) Когато производствата по ал. 1 се про-
веждат в СЕУ, съобщаването на индивидуал-
ните административни актове, издадени в тези 
производства, се извършва по реда на чл. 28.

(6) За целите на провеждането на произ-
водствата пред органите по ал. 1 в СЕУ се 
създава интеграция с други приложими регис-
три, поддържани от държавни или общински 
администрации за получаване по служебен път 
на необходимата информация от съответните 
първични администратори на данни.

(7) Подпомагането по подхода „Водено от 
общностите местно развитие“ се предоставя 
по реда на Закона за управление на средства-
та от Европейските фондове при споделено 
управление.

(8) С цел осигуряване изпълнението на 
Стратегическия план Държавен фонд „Земе-
делие“ и Централното координационно звено 
сключват споразумение за обмен на инфор-
мация. Със споразумението се уреждат редът 
и начинът за предоставяне на информация 
за резултатите от изпълнението, управле-
нието, наблюдението, оценката и контрола 
на Стратегическия план, както и обхватът, 
съдържанието и начините за предоставяне 
на информацията, необходима за целите на 
изготвянето на годишния доклад за качеството 
на изпълнението, посочен в чл. 9, параграф 3, 
буква „б“ от Регламент (ЕС) 2021/2116.

(9) Централното координационно звено, 
съгласувано с Управляващия орган на Стра-
тегическия план, осигурява събирането на 
информация за подпомагането по ал. 7, необ-
ходима за целите на изготвянето на годишния 
доклад за качеството на изпълнението по ал. 8.

Раздел II
Прилагане на интервенциите под формата 
на директни плащания, включени в Страте-

гическия план

Чл. 53. (1) Прилагат се следните интер-
венции под формата на директни плащания:

1. Основно подпомагане на доходите за 
устойчивост (ОПДУ);

2. Допълнително преразпределително под-
помагане на доходите за устойчивост;

3. Схеми за климата, околната среда и 
хуманното отношение към животните;

4. Допълнително подпомагане на доходите 
за млади земеделски стопани;

5. Обвързано с производството подпомагане 
на доходите;

6. Плащане за малки земеделски стопани;
7. Специално плащане за култура – памук.
(2) Максималният размер на подпомагане 

по схемите за преходна национална помощ се 
определя съгласно чл. 147 от Регламент (ЕС) 
2021/2115 и Стратегическия план, а конкрет-
ният размер по тези схеми се определя със 
заповед на министъра на земеделието.

Чл. 54. (1) Директни плащания по интер-
венциите по чл. 53, ал. 1 се отпускат на фи-
зически и юридически лица или на групи от 
физически или юридически лица – активни 
земеделски стопани, които:

1. са земеделски стопани по смисъла на 
чл. 3 от Регламент (ЕС) № 2021/2115;

2. са вписани в регистъра по чл. 7;
3. не извършват нито една от дейностите 

по ал. 2;
4. отговарят на едно от следните условия:
а) основната дейност на юридическото 

лице – търговец или на едноличния търговец, 
съгласно Кода на икономическата му дейност, 
определен в Търговския регистър, удостоверен 
от Националния статистически институт, е 
упражняване на селскостопанска дейност, или

б) предметът на дейност, основната иконо-
мическа дейност или упражняваната дейност 
на юридическото лице, което не е търго-
вец и физическото лице съгласно регистър 
БУЛСТАТ, удостоверени от Националния 
статистически институт, е упражняване на 
селскостопанска дейност, или

в) лицето може да докаже, че:
аа) доходите му от селскостопанска дейност 

съставляват най-малко една трета от общия 
приход на предприятието, или
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бб) годишният размер на директните пла-
щания е минимум 5 на сто от общите прихо-
ди, получени от неселскостопански дейности 
през най-близката данъчна година, за което 
са налични такива доказателства.

(2) За неактивни земеделски стопани се 
смятат физически или юридически лица, които:

1. администрират летища;
2. експлоатират водни съоръжения;
3. администрират зони за спорт и отдих;
4. предоставят железопътни услуги;
5. предоставят услуги в областта на недви-

жимите имоти;
6. са държавни или общински администра-

ции или техни поделения.
(3) Лицата по ал. 2 се смятат за активни 

земеделски стопани, ако са вписани в регис-
търа по чл. 7 и отговарят на едно от условията 
по ал. 1, т. 4.

(4) Земеделските стопани се смятат за 
активни земеделски стопани, ако през пред-
ходната година са получили директни плаща-
ния в размер, който не надвишава левовата 
равностойност на 5000 евро и отговарят на 
изискванията по ал. 3. Ако съответният зе-
меделски стопанин не е подал заявление за 
подпомагане по интервенции под формата 
на директни плащания и през предходната 
година, общият размер на директните пла-
щания се определя, като се умножи броят на 
допустимите хектари или животни в годината 
на подаване на заявлението по единичната 
сума за подкрепа на хектар или на животно 
през предходната година или по средното за 
страната плащане на хектар или на животно, 
ако предходната година е преди периода на 
прилагане на Стратегическия план.

Чл. 55. (1) Министърът на земеделието 
одобрява със заповед условия за прилагане на 
стандартите за добро земеделско и екологично 
състояние съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) 
2021/2115 и Стратегическия план, които се 
публикуват на интернет страницата на Ми-
нистерството на земеделието.

(2) Министърът на земеделието утвърждава 
със заповед ръководство за прилагане на зако-
ноустановените изисквания за управление по 
приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 
и методика за прилагане на предварителни-
те условия, както и промените в тях, и ги 
публикува на интернет страницата на минис-
терството. Методиката включва правила за 
определяне на намаленията на плащанията при 
неспазване на изискванията на стандартите за 
добро земеделско и екологично състояние и 
законоустановените изисквания за управление.

(3) Плащанията към бенефициентите по 
интервенции под формата на директни плаща-
ния и по интервенции в областта на селските 
райони по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 
2021/2115 се намаляват, когато съответните 
бенефициенти не изпълняват изискванията на 

стандартите за добро земеделско и екологично 
състояние по ал. 1 или законоустановените 
изисквания за управление по ал. 2 по отноше-
ние на всички дейности, които се извършват 
в земеделското стопанство.

(4) Методиката и заповедта по ал. 2 се 
обнародват в „Държавен вестник“ и могат 
да се обжалват в 14-дневен срок от датата на 
обнародването пред съответния администра-
тивен съд по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

Чл. 56. (1) Консултациите на бенефициен-
тите за правилата, които трябва да спазват 
при прилагане на предварителните условия в 
социалната сфера, свързани с трудовата заетост 
и здравословните и безопасните условия на 
труд, се извършват от Националната служба 
за съвети в земеделието.

(2) Изпълнителна агенция „Главна ин-
спекция по труда“ към министъра на труда и 
социалната политика, чрез териториалните си 
поделения, осъществява контрол по спазването 
на правилата по ал. 1 във всички отрасли и 
дейности и уведомява Държавен фонд „Земе-
делие“ за резултатите от него, въз основа на 
споразумение между тях.

(3) Плащанията към бенефициентите по 
интервенции под формата на директни плаща-
ния и по интервенции в областта на селските 
райони по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 
2021/2115 се намаляват, когато след 1 януари 
2025 г. съответните бенефициенти не спазват 
изискванията, свързани с условията на труд и 
заетост или задълженията на работодателите, 
произтичащи от правните актове, посочени в 
приложение IV на Регламент (ЕС) 2021/2115. 
Размерът на намаленията се определя съг-
ласно методика, утвърдена със заповед на 
министъра на труда и социалната политика. 
Методиката и заповедта се обнародват в 
„Държавен вестник“.

Чл. 57. (1) Основното подпомагане на дохо-
дите за устойчивост се предоставя на всички 
земеделски стопани, които извършват селско-
стопанска дейност и са заявили допустими за 
подпомагане площи.

(2) Не се извършват плащания по ОПДУ, 
които надвишават левовата равностойност на 
100 000 евро за съответната година.

(3) Преди да се приложи ал. 2, от одобрените 
плащания по ОПДУ за съответната календарна 
година се приспадат свързаните със селско-
стопанска дейност възнаграждения за труд, 
които реално са изплатени и декларирани от 
земеделския стопанин, включително данъците 
и вноските за социално осигуряване, свърза-
ни с трудовата заетост. Разходите за трудови 
възнаграждения, включително вноските за 
осигуряване, се отчитат за всички работници, 
които са заети в земеделското стопанство, 
назначени под Код на икономическата дейност 
в областта на селското стопанство, съгласно 
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Класификацията на икономическите дейности 
в Република България. Разходите за заплати 
и осигуровки за едно заето лице, които се 
приспадат по тази алинея, не могат да над-
вишават 2,5 пъти средната брутна месечна 
заплата за икономическа дейност „Селско, 
горско и рибно стопанство“, определена по 
последни официални данни от Националния 
статистически институт към датата на пода-
ване на заявлението за подпомагане.

(4) В надлежно обосновани случаи и при 
невъзможност за прилагане на ал. 3 земедел-
ските стопани могат да поискат да използват 
стандартни разходи за заплати. Стандартните 
разходи се изчисляват въз основа на налична-
та статистическа информация от официални 
статистически източници или регистри по 
метод, определен в съответната наредба по 
чл. 64, ал. 1.

Чл. 58. Земеделските стопани, които имат 
право на подпомагане по ОПДУ, могат да 
получат допълнително преразпределител-
но подпомагане на доходите за устойчи-
вост. Допълнителното преразпределително 
подпомагане на доходите за устойчивост се 
предоставя на земеделски стопани, заявили 
за подпомагане до 600 хектара включително, 
като допълнително финансово подпомагане 
за първите до 30 хектара, за които имат право 
на подпомагане по ОПДУ.

Чл. 59. (1) Земеделските стопани, които са 
подали заявление по ОПДУ и отговарят на 
изискванията за получаване на директни пла-
щания, могат да се включат в интервенцията 
за плащане за малки земеделски стопани, като 
всяка година подават заявление за участие в 
нея. Плащането за малки земеделски стопани 
заменя всички други плащания по чл. 53, ал. 1.

(2) Размерът на годишното плащане по ин-
тервенцията е левовата равностойност на 1250 
евро и не може да бъде намален под левовата 
равностойност на 1000 евро съгласно чл. 102, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 60. (1) Допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски стопани мо-
гат да получат лица, които към момента на 
подаване на заявление за подпомагане са на 
възраст не повече от 40 навършени години 
(включително) и притежават професионал-
ни умения и компетентности в областта на 
селското стопанство и/или ветеринарната 
медицина, и/или икономическо образование 
със земеделска насоченост.

(2) Допустими за подпомагане по ал. 1 
са ръководители на земеделски стопанства, 
които са физическо лице – собственик на 
предприятието на едноличен търговец или 
едноличен собственик на капитала на едно-
лично дружество с ограничена отговорност.

(3) Подпомагането по ал. 1 се предоставя на 
млади земеделски стопани, които са създали 
земеделско стопанство за първи път не по-

рано от 5 години преди датата на подаване на 
първото заявление за подпомагане по интер-
венцията, като за създаване на стопанството 
се смята датата на регистрация на кандидата 
за подпомагане за първи път като земеделски 
стопанин в регистъра по чл. 7.

(4) Министърът на земеделието определя 
със съответната наредба по чл. 64, ал. 1 из-
исквания към младите земеделски стопани 
за професионални умения и компетентности 
в областта на селското стопанство и/или ве-
теринарната медицина, и/или икономическо 
образование със земеделска насоченост и 
документите, с които се доказват.

(5) Подпомагане по ал. 1 се предоставя за 
цялата площ на земеделското стопанство, до-
пустима за подпомагане по ОПДУ, за период 
до 5 години, считано от първата година на 
подаване на искането за плащане.

Чл. 61. (1) Земеделските стопани могат да 
получат подпомагане по една или повече схеми 
за климата, околната среда и хуманното отно-
шение към животните – екосхеми, включени 
в Стратегическия план, когато отговарят на 
условията, определени със съответната наредба 
по чл. 64, ал. 1.

(2) Подпомагане по екосхемите получават 
земеделски стопани, които отговарят на из-
искванията за активни земеделски стопани.

Чл. 62. (1) Земеделските стопани могат да 
получат подпомагане по интервенциите за 
обвързано с производството подпомагане на 
доходите, включени в Стратегическия план, 
когато отговарят на условията, определени със 
съответната наредба по чл. 64, ал. 1.

(2) Подпомагане по интервенциите за 
обвързано с производството подпомагане на 
доходите се предоставя за площи, отговаря-
щи на условията за подпомагане по ОПДУ, 
и за животни, които са идентифицирани и 
регистрирани съгласно Закона за ветеринар-
номедицинската дейност.

(3) Едно животно може да бъде заявено за 
подпомагане само по една от интервенциите 
по ал. 1.

Чл. 63. (1) Земеделските стопани могат да 
получат специално плащане за култура памук, 
когато я отглеждат съгласно определените в 
Регламент (ЕС) 2021/2115 правила.

(2) Право на специално плащане за култура 
памук имат земеделските стопани, които имат 
площи, засети с памук, и културата е при-
брана до 30 ноември в годината на подаване 
на заявлението за подпомагане. Културата 
памук може да се отглежда на територията 
на цялата страна.

Чл. 64. (1) Министърът на земеделието 
урежда с наредби условията и реда за прила-
гане на интервенциите под формата на ди-
ректни плащания, включени в Стратегическия 
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план, за отказ за изплащане и намаления 
на плащанията, както и реда за налагане на 
административни санкции.

(2) Министърът на земеделието урежда с 
наредба условията и реда за подаване на заяв-
ления по чл. 69 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Раздел III
Интервенции в някои сектори, включени в 

Стратегическия план

Чл. 65. Прилагат се интервенции:
1. в сектора на плодовете и зеленчуците – по 

чл. 47 от Регламент (ЕС) 2021/2115;
2. в сектора на пчеларството – по чл. 55 

от Регламент (ЕС) 2021/2115;
3. в лозаро-винарския сектор – по чл. 58 

от Регламент (ЕС) 2021/2115;
4. в сектора на млякото и млечните продук-

ти – по чл. 67 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
Чл. 66. Министърът на земеделието урежда 

с наредби условията и реда за прилагане на 
интервенциите по чл. 65, включени в Стра-
тегическия план, за отказ за изплащане и 
намаления на плащанията, за оттегляне на 
изплатената финансова помощ, както и реда 
за налагане на административни санкции.

Раздел IV
Интервенции в областта на развитието на 
селските райони, включени в Стратегическия 

план

Чл. 67. (1) Министърът на земеделието 
урежда с наредби условията и реда за при-
лагане на интервенциите по чл. 70, 71 и 72 
от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в 
Стратегическия план, за отказ за изплащане 
и намаления на плащанията, за оттегляне на 
изплатената финансова помощ, както и реда 
за налагане на административни санкции.

(2) Плащанията по интервенциите по чл. 70, 
71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се предос-
тавят в рамките на предвидените финансови 
средства по съответната интервенция и при 
условията, определени за интервенциите в 
Стратегическия план.

(3) Ако при прилагането на интервенция 
по ал. 1 има риск от превишаване на опре-
деления за нея бюджет, министърът предпри-
ема действия по изпълнение на съответната 
интервенция в рамките на определения за 
нея бюджет.

(4) Като риск по ал. 3 се определят случаи-
те, при които заявените площи и животни по 
която и да е интервенция по ал. 1, умножени 
по планираната ставка съгласно Стратегичес-
кия план, надвишават 120 на сто от годишния 
бюджет за съответната интервенция.

Чл. 68. (1) Министърът на земеделието 
определя с наредби:

1. реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, за сключване и изменение 
на административни договори, за налагане на 

административни санкции за интервенциите 
по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви „а“, 
„в“ – „е“ и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, 
за условията и реда за изплащане, за отказ за 
изплащане и намаления на плащанията, и за 
оттегляне на изплатената финансова помощ 
за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от 
същия регламент;

2. условията и реда за предоставяне на 
подпомагане по техническа помощ от Стра-
тегическия план, както и реда за налагане 
на административни санкции;

3. условията и правилата за изпълнение 
и предоставяне на подкрепа чрез финансови 
инструменти.

(2) Ръководителят на Управляващия ор-
ган на Стратегическия план утвърждава за 
всеки прием по интервенциите по чл. 73, 74, 
75, чл. 77, параграф 1, букви „а“, „в“ – „е“ и 
чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени 
в Стратегическия план, насоки, определящи 
условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените проекти.

(3) Проектите на условията за кандидатства-
не и условията за изпълнение се публикуват 
на интернет страницата на Министерството 
на земеделието и в СЕУ преди тяхното ут-
върждаване. Заинтересованите лица могат 
да изпращат писмени предложения и възра-
жения по публикуваните проекти в опреде-
лен от Управляващия орган срок, който не 
може да бъде по-кратък от една седмица. За 
обсъждането на постъпилите предложения 
и възражения се прилага глава пета, раздел 
ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Кандидат за подпомагане може да 
иска разяснения по отношение на условията 
за кандидатстване в срок до три седмици 
след откриване на приема. Разясненията се 
утвърждават от ръководителя на Управля-
ващия орган или от оправомощено от него 
длъжностно лице. Те се дават по отношение 
на условията за кандидатстване, не съдържат 
становище относно качеството на проектното 
предложение и са задължителни за всички 
кандидати. Разясненията се публикуват в СЕУ.

(5) Утвърдените насоки по ал. 2 се съоб-
щават на всички заинтересовани лица, като 
се публикуват на интернет страницата на 
Министерството на земеделието и в СЕУ. 
След откриване на приема утвърдените на-
соки може да се изменят само при промени 
в правото на Европейския съюз, българското 
законодателство или Стратегическия план, при 
очевидна фактическа грешка, при промяна в 
социалните или икономическите условия, за 
увеличаване на финансовия ресурс по приема 
или за удължаване на срока на приема или 
изпълнението, или във връзка с резултатите 
от проведени одитни проверки и влезли в сила 
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съдебни решения. Увеличаване на финансовия 
ресурс по приема може да се извършва само 
до публикуване на класирането на проектите.

(6) Насоките може да се оспорват в сро-
ка и по реда за оспорване на индивидуални 
административни актове по Административ-
нопроцесуалния кодекс.

Раздел V
Защита на финансовите интереси на Евро-

пейския съюз

Чл. 69. (1) Държавен фонд „Земеделие“ 
осигурява ефективна защита на финансовите 
интереси на Европейския съюз, като спаз-
ва приложимите системи на управление и 
взема необходимите мерки за прилагане на 
условията за подпомагане по интервенциите, 
насочени към:

1. проверка на законосъобразността и 
редовността на операциите, финансирани от 
европейските земеделски фондове, включи-
телно на ниво бенефициент, както е посочено 
в Стратегическия план;

2. гарантиране на ефективното предотвратя-
ване на измами, което да има възпиращ ефект;

3. предотвратяване, установяване и кори-
гиране на нередности и измами;

4. налагане на санкции в съответствие с 
правото на Европейския съюз и българското 
законодателство;

5. възстановяване на неправомерни пла-
щания с лихвите.

(2) Ползвателите на помощ, финансирана от 
европейските земеделски фондове, предоставят 
на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, 
необходима за тяхното идентифициране по 
чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 70. (1) Административни проверки, про-
верки на място и проверки чрез системата по 
чл. 30, ал. 2, т. 7 се извършват за контрол на:

1. точността и пълнотата на информацията 
в заявлението за подпомагане и в искането 
за плащане;

2. спазването на всички критерии за до-
пустимост, ангажименти и други задължения 
по отношение на интервенцията, както и на 
условията, при които се предоставя подпо-
магане и/или освобождаване от задължения;

3. спазването на стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние и зако-
ноустановените изисквания за управление.

(2) Министърът на земеделието урежда със 
съответните наредби по чл. 64, ал. 1, чл. 66, 
67 и 68 условията и реда за извършване на:

1. административни проверки в рамките 
на интегрираната система за контрол;

2. проверки на място в рамките на интег-
рираната система за контрол;

3. административни проверки и проверки 
на място по интервенциите по чл. 65;

4. административни проверки и проверки 
на място по интервенции за развитие на сел-
ските райони, които не са свързани с площи 
и с животни;

5. последващи проверки след извършване 
на плащане, включително и за спазване на 
задължението за дълготрайност на операции-
те по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 
по техническата помощ по чл. 52, ал. 1, т. 3, 
за които е предвиден период на мониторинг;

6. контрол за спазване на изискванията на 
предварителните условия;

7. проверки чрез системата по чл. 30, 
ал. 2, т. 7;

8. кръстосани проверки и посещения на 
място. 

Чл. 71. (1) Когато при извършена проверка 
се установи, че бенефициентът не изпълнява 
критерии за допустимост, ангажименти или 
други задължения по интервенции, включени 
в Стратегическия план, помощта не се пре-
доставя, не се изплаща изцяло или частично, 
оттегля се изцяло или частично и когато е 
приложимо, се налагат административните 
санкции, предвидени в раздел VI и VII.

(2) Административните санкции се нала-
гат чрез:

1. намаляване на размера на помощта, 
която се изплаща във връзка със заявленията 
за подпомагане или исканията за плащане, 
засегнати от неспазването, или във връзка 
със заявленията за подпомагане, които бене-
фициенът ще подаде в хода на календарната 
година, в която е констатирано неспазването, 
или през следващите три календарни години;

2. удържане на сума, изчислена на базата 
на сумата и/или периода, свързани с неспаз-
ването;

3. спиране или оттегляне на одобрение 
или признаване;

4. лишаване от правото на участие в съ-
ответните интервенции, включени в Страте-
гическия план;

5. лишаване от правото на подпомагане 
по дейности, включени в интервенции по 
Стратегическия план;

6. преустановяване на плащания по ин-
тервенции, включени в Стратегическия план.

(3) Административните санкции са ефектив-
ни, пропорционални и възпиращи по смисъла 
на чл. 59 от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато 
са съобразени със следните ограничения:

1. размерът на административната санкция 
не надвишава размера на заявеното подпо-
магане;

2. спирането, оттеглянето или лишаване-
то от право по ал. 2, т. 3 и 4 не може да се 
налага за срок, по-дълъг от три последова-
телни години, освен при констатирано ново 
неспазване на задължения;
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3. преустановяването по ал. 2, т. 6 се налага 
до предприемане на удовлетворяващи корек-
тивни действия от страна на бенефициента.

(4) Алинея 1 не се прилага, когато при 
проверката се установи неспазване на кри-
терии за допустимост, които не следва да 
се поддържат след подаване на проектното 
предложение или след неговото одобрение в 
случаите, посочени в насоките по чл. 68, ал. 2.

Чл. 72. Не се налагат административни 
санкции в случаите по чл. 59, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 73. (1) Недължимо платената финан-
сова помощ по интервенциите, включени в 
Стратегическия план, може да бъде оттеглена 
изцяло или частично, включително и пора-
ди неспазване на критерии за допустимост, 
ангажимент или друго задължение от страна 
на бенефициентите, както и в случаите по 
чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите интереси 
на Европейските общности чрез издаването на 
акт за възстановяване на недължимо платена 
финансова помощ, по реда на този закон.

(2) Актът по ал. 1 се издава от изпълнител-
ния директор на Държавен фонд „Земеделие“ 
и с него се определят основанието и размерът 
на недължимо платената финансова помощ.

(3) Преди издаването на акта по ал. 1 из-
пълнителният директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ осигурява възможност бенефи-
циентът да представи в 14-дневен срок своите 
писмени възражения и при необходимост да 
приложи доказателства. Комуникацията в 
производството се извършва в СЕУ.

(4) Актът по ал. 1 се издава в едномесечен 
срок от представянето на възраженията по 
ал. 3, като в мотивите се обсъждат пред-
ставените от бенефициента доказателства и 
направените от него възражения.

(5) Съобщаването на акта по ал. 1 се 
извършва чрез съобщение в СЕУ до съот-
ветния бенефициент, като към съобщението 
се прикачва съответният акт или в него се 
препраща към публикувания в системата 
акт. Актът се счита за връчен с изтеглянето 
на съобщението от СЕУ.

(6) Актът по ал. 1 подлежи на оспорване 
пред компетентния съд по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс, като оспорването 
не спира неговото изпълнение.

(7) След изтичане на срока за доброволно 
изпълнение, посочен в акта по ал. 1, недъл-
жимо платената финансова помощ, заедно с 
дължимите лихви за просрочие, се събира и 
чрез прихващане от следващи плащания към 
бенефициента от Държавен фонд „Земеделие“ 
или чрез упражняване на права по дадени от 
бенефициента обезпечения.

(8) Вземанията, които възникват въз ос-
нова на акта по ал. 1, са публични държавни 
вземания и се събират по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.

(9) Изпълнителният директор на Държавен 
фонд „Земеделие“ със заповед одобрява пра-
вила за определяне на размера на подлежа-
щата на възстановяване финансова помощ по 
ал. 1 за интервенциите по чл. 68, установени 
в резултат на проверки след плащания, при 
установено неспазване на правото на Евро-
пейския съюз, българското законодателство 
и сключения административен договор или 
издадения административен акт. Заповедта и 
правилата се обнародват в „Държавен вестник“.

Чл. 74. При неспазване на правилата за 
възлагане на обществени поръчки от бе-
нефициент – възложител по Закона за об-
ществените поръчки, се налага финансова 
корекция в размер, определен в нормативния 
акт по чл. 70, ал. 2 от Закона за управление 
на средствата от Европейските фондове при 
споделено управление. Финансовата корекция 
се налага преди или след плащане с акт на 
изпълнителния директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ по реда на чл. 73.

Чл. 75. Разпоредбите на чл. 69 – 74 не се 
прилагат за подпомагането по подхода „Водено 
от общностите местно развитие“.

Раздел VI
Административни санкции за интервенциите 

по чл. 52, ал. 1, т. 1

Чл. 76. (1) По заявления за подпомагане 
и/или искания за плащане по интервенции 
за подпомагане на площ, ако декларираната 
площ за дадена група култури надвишава ус-
тановената площ, размерът на подпомагането 
се изчислява въз основа на установената площ 
по тази интервенция. Ако разликата между 
общата декларирана за плащане площ и обща-
та установена площ е по-малка или равна на 
0,1 ха и по-малка от 20 на сто, установената 
площ се счита за еднаква с декларираната.

(2) Ако декларираната площ по интервенция 
за подпомагане на площ надвишава установе-
ната площ за дадена група култури и разликата 
е по-голяма от три на сто от установената 
площ или по-голяма от 2 хектара, на бене-
фициента за подпомагане се налага санкция, 
като подпомагането се изчислява въз основа 
на установената площ, намалена с размера 
на установената разлика между декларирана 
и установена площ – наддекларирана площ.

(3) Ако разликата по ал. 2 е по-голяма от 
установената площ, не се отпуска помощ, като 
разликата между размера на наддекларира-
ната площ и установената площ се умножи 
по ставката на подпомагането и получената 
сума се удържи от плащанията, на които има 
право през следващите три години.
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(4) С изтичане на срока по ал. 3 сумата, 
която не е прихваната, се погасява.

Чл. 77. (1) По заявления за подпомагане 
и/или искания за плащане по интервенции, 
свързани с животни, ако бъде констатирана 
разлика между броя на декларираните жи-
вотни и броя на установените животни, под-
помагането се изчислява въз основа на броя 
на установените животни, намален с размера 
на плащането за установената разлика между 
декларираните и установените животни – жи-
вотни с несъответствия. Ако тази разлика е 
по-голяма от броя на установените животни, 
не се отпуска исканата помощ, като разликата 
между животните с несъответствие и уста-
новените животни се умножи по ставката на 
подпомагането и получената сума се удържи 
от плащанията, на които има право през 
следващите три календарни години.

(2) За административните санкции по ал. 1 
се прилага редът за прихващане и погасяване 
по чл. 76.

Чл. 78. Налагането и изчисляването на 
административните санкции за неспазване 
на законовите изисквания за управление и 
на стандартите за добро земеделско и еко-
логично състояние по чл. 55 се извършват 
в съответствие с чл. 85 от Регламент (ЕС) 
2021/2116 и глава III на Делегиран регламент 
(ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 г. 
за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 
на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на интегрираната система за ад-
министриране и контрол в рамките на общата 
селскостопанска политика и прилагането и 
изчисляването на административните санкции 
във връзка с предварителните условия (ОВ, 
L 183/12 от 8 юли 2022 г.).

Раздел VII
Административни санкции за интервенциите 
по чл. 52, ал. 1, т. 2 и за техническа помощ 

по чл. 52, ал. 1, т. 3

Чл. 79. (1) По искания за плащане по ин-
тервенции за подпомагане по чл. 52, ал. 1, 
т. 2 и за техническа помощ по чл. 52, ал. 1, 
т. 3 плащанията се изчисляват въз основа 
на разходите, за които е установено, че са 
допустими по време на административните 
проверки и проверките на място по чл. 70, 
ал. 2, т. 3 и 4.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ проверява 
полученото от бенефициента искане за пла-
щане, определя сумите, които е допустимо да 
получи за подпомагане, и определя:

1. сумата, която е платима на бенефици-
ента въз основа на искането за плащане или 
административния договор;

2. сумата, която е платима на бенефициента 
след проверка на допустимостта на разходите 
в искането за плащане.

(3) Ако сумата, определена по ал. 2, т. 1, 
надвишава сумата по ал. 2, т. 2 с повече от 10 
на сто, се налага административна санкция. 
Размерът на санкцията е равен на разликата 
между двете суми, но не може да надвишава 
пълния размер на исканата помощ.

Чл. 80. При интервенции по оперативни про-
грами, когато организация на производители, 
асоциация на организации на производители 
или група производители не спазва някой 
от критериите за признаване, в резултат на 
което признаването бъде временно спряно, 
плащанията по оперативната програма се 
спират за периода на временното спиране на 
признаването, който не може да бъде по-дълъг 
от 12 месеца.

Чл. 81. (1) Когато дейностите по интер-
венции в лозаро-винарския сектор, които са 
базирани на площ, не са изпълнени на цялата 
площ, за която е поискано подпомагане, и 
разликата между одобрената за подпомагане 
площ и площта, на която дейността действи-
телно е била изпълнена, не надвишава 20 на 
сто, подпомагането се изчислява въз основа 
на площта, определена от проверките на 
място след изпълнението. Когато разликата 
е над 20 на сто, но не повече от 50 на сто, 
подпомагането се изчислява въз основа на 
площта, определена от проверките на място 
след изпълнението, намалена с двойния размер 
на установената разлика. Когато разликата е 
над 50 на сто, за съответната дейност не се 
предоставя подпомагане.

(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 76, 
ал. 2 и 3.

Чл. 82. При пълно неизпълнение на задъл-
жения за извършване на разходите по дадена 
дейност по сключен административен договор 
по интервенциите по чл. 65, т. 2 бенефици-
ентът се лишава от право на подпомагане 
за същата дейност за следващата финансова 
година.

Чл. 83. (1) Държавен фонд „Земеделие“ може 
временно да преустанови подпомагането на 
някои разходи по интервенциите по чл. 73, 
74, 75, чл. 77, параграф 1, букви „а“, „в“ – „е“ 
и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115 или по 
техническата помощ, включени в Стратегиче-
ския план, за срок до три месеца, когато бъде 
установено неспазване, което може да доведе 
до налагане на административна санкция, 
отказ или намаления на плащанията. Под-
помагането се възстановява, когато бенефи-
циентът докаже, че установеното неспазване 
е отстранено в определения срок.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ може да 
приложи ал. 1 само когато неспазването не 
засяга постигането на целта на подпомагането 
и бенефициентът е в състояние да отстрани 
установеното неспазване в срока по ал. 1.

(3) Когато се установи, че бенефициентът 
е представил неверни данни с цел да получи 
подпомагане по интервенции по ал. 1, под-
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помагането не се изплаща или се оттегля 
изцяло и той се изключва от възможността да 
получава подпомагане по същата интервенция 
през календарната година на установяването 
и през следващата календарна година.

Г л а в а  ш е с т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ „УС-
ТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ ОТ 
НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯ-
ВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ

Чл. 84. (1) Министърът на земеделието и 
министърът на финансите подписват споразу-
мение във връзка с изпълнението на проект 
„Фонд за насърчаване на технологичния и 
екологичен преход на селското стопанство“ 
по компонент „Устойчиво селско стопанство“ 
от Националния план за възстановяване и 
устойчивост на Република България.

(2) Министърът на земеделието може с 
договор да възложи на Държавен фонд „Земе-
делие“ функции по изпълнението на проекта 
по ал. 1.

(3) Министерството на земеделието из-
гражда Електронна информационна система 
в земеделието за обмен на данни между пуб-
личната администрация и икономическите 
субекти в сектора, съфинансирана от проект 
„Дигитализация на процесите от фермата до 
трапезата“ по Механизма за възстановяване 
и устойчивост.

(4) Министерството на земеделието разра-
ботва Национална програма за действие за 
принос към изпълнение на целите на Стра-
тегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. 
по компонент „Устойчиво селско стопанство“ 
от Националния план за възстановяване и 
устойчивост на Република България.

(5) Програмата по ал. 4 се одобрява от 
Министерския съвет.“

§ 29. Досегашната глава пета с чл. 49а – 53 
става глава седма с чл. 85 – 87 и се изменя 
така:

„ Г л а в а  с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 85. (1) Който наруши забраната по 
чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението 
по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба, съответно 
с имуществена санкция в размер от 500 до 
10 000 лв.

(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с 
актове на длъжностни лица, определени със 
заповед на изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ или на министъра 
на земеделието.

(3) Наказателните постановления се издават 
от министъра на земеделието или от оправо-
мощено от него длъжностно лице.

Чл. 86. (1) Земеделски стопанин, който 
наруши разпоредбите на глава четвърта „а“, 
се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., съ-
ответно с имуществена санкция в размер от 
5000 до 10 000 лв.

(2) Актовете за нарушения по ал. 1 се със-
тавят от длъжностните лица от съответната 
областна дирекция „Земеделие“, на които е 
възложено да извършват проверките.

(3) Наказателните постановления се из-
дават от директора на съответната областна 
дирекция „Земеделие“ или от оправомощени 
от него длъжностни лица.

Чл. 87. Установяването на нарушенията, 
издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления по този закон 
се извършват по реда на Закона за админи-
стративните нарушения и наказания.“

§ 30. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:
а) точки 22 – 25 се изменят така:
„22. „Постоянно затревена площ и постоян-

но пасище“ е земя, използвана за отглеждане 
на трева или други тревни фуражни култури 
по естествен начин (самозасяване) или чрез 
култивиране (засяване), която не е била 
включена в сеитбооборота на стопанството в 
продължение на 5 или повече години, и може 
да се използва за пасище или да се коси, с 
изключение на земите, оставени под угар; тя 
може да включва други видове, като храсти 
или дървета, при условие че преобладават 
тревите и другите тревни фуражи; трева и 
други тревисти фуражни култури са всички 
тревисти растения, които се срещат традици-
онно, растат на естествените пасища и ливади 
или обикновено са включени в смесите от 
семена, предназначени за засяване на пасища 
или ливади, независимо дали се използват 
или не се използват за паша на животните; 
включват набор от земеделски системи, при 
които се отглеждат многогодишни дървесни 
или храстовидни видове, които са свързани 
с обработваемата земя или постоянно затре-
вени площи с възможно присъствие на жи-
вотни върху същата повърхност, с цел да се 
подобри устойчивото използване на земята, 
върху която се извършват селскостопанските 
дейности, с възможност за разнообразяване 
на производството на стопанството; в случай 
че има дървета, максималният брой дървета 
на хектар не надвишава 100; площите, заети 
с дървета, не трябва да се изваждат.

23. „Земеделски стопанин“ е стопанин 
по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) 
2021/2115.

24. „Земеделско стопанство“ е стопанство 
по смисъла на чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 
2021/2115.
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25. „Земеделска дейност“ е селскостопанска 
дейност по смисъла на чл. 4, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2021/2115.“;

б) създава се нова т. 27:
„27. „Земеделска площ“ включва обработ-

ваема земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи и когато в тях се намират 
агролесовъдни системи.“;

в) създава се нова т. 30:
„30. „Ангажименти“ са дейностите, които 

ползвателите на финансова помощ се анга-
жират да изпълняват и спазват от датата на 
подаване на заявлението за подпомагане до 
изтичане на периода за подпомагане по ин-
тервенцията, за които получават плащане на 
безвъзмездна финансова помощ.“;

г) точка 31 се изменя така:
„31. „Земеделски парцел“ е поземлена 

единица с минимален размер от 0,1 ха, 
включваща земеделска площ, заета от една 
култура обработваема земя или трайни на-
саждения, или от постоянно затревена площ 
или неземеделски площи, които отговарят на 
критериите за допустимост за получаване на 
подпомагане за интервенциите, посочени в 
дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115.“;

д) създават се нови т. 32 – 43:
„32. „Други задължения“ са всички изисква-

ния, произтичащи от правото на Европейския 
съюз и българското законодателство, които 
бенефициентите по интервенцията са задъл-
жени да спазват, но за които не се извършва 
плащане на безвъзмездна финансова помощ, 
в т. ч. правилата за отпускане на държавна 
помощ, спазването на задължителни стандарти 
и изисквания, лицензионни и разрешителни 
режими и други.

33. „Задължение за дълготрайност на 
опе рацията“ е задължението на бенефици-
ента да спазва критериите за допустимост, 
ангажиментите или другите задължения по 
съответната интервенция за определен период 
след последното плащане по интервенцията.

34. „Интервенция“ е инструмент за под-
помагане с набор от условия за допустимост, 
определени в Стратегическия план по ОСП въз 
основа на видовете интервенции, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2021/2115.

35. „Критерии за допустимост“ са изисква-
ния, които бенефициентите трябва да спазват, 
за да бъдат одобрени за подпомагане по съот-
ветната интервенция от Стратегическия план, 
но които не определят размера на плащането 
на безвъзмездна финансова помощ, и имат 
за цел да определят дали даден бенефициент 
и инвестициите или дейностите, за които 
се кандидатства, са допустими за участие 
по съответната интервенция. Критериите за 
допустимост се проверяват при одобрението 
на бенефициента, по време на изпълнението 
на дейността, до изтичане на периода за под-

помагане по интервенцията и през монито-
ринговия период, с изключение на случаите, 
посочени в насоките по чл. 68, ал. 2.

36. „Обработваема земя“ е земя, обработ-
вана за отглеждане на култури, или площ на 
разположение за отглеждане на култури, но 
оставена под угар.

37. „Операция“ е операция по смисъла на 
чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

38. „Период на мониторинг“ е период от 
5 години след последното плащане по интер-
венцията, в който бенефициентът е длъжен 
да спазва задължението за дълготрайност на 
операциите по интервенциите, свързани с ин-
вестиции. За бенефициенти, които са микро-, 
малки или средни предприятия, периодът е 
три години.

39. „Продължителност на неспазването“ 
е времетраенето на въздействието или въз-
можното време това въздействие да бъде 
прекратено с разумни средства.

40. „Системност на неспазването“ е кон-
статирането на подобни случаи на неспазване 
при същия бенефициент и същата интервенция 
или същия вид операция последните 4 години 
или през целия програмен период.

41. „Степен на неспазването“ е въздействи-
ето му върху операцията като цяло.

42. „Тежест на неспазването“ е значимостта 
на последствията от неспазването, като се 
отчитат целите на ангажиментите или задъл-
женията, които не са изпълнени.

43. „Трайни насаждения“ са култури, за 
които не се прилага сеитбооборот, различни 
от постоянно затревени площи и постоянни 
пасища, които дават реколта многократно, 
включително разсадници и дървесни култури 
с кратък цикъл на ротация.“;

е) точка 55 се изменя така:
„55. „Площи, допустими за подпомагане“ 

са хектари, допустими за подпомагане по 
смисъла на чл. 4, параграф 4 от Регламент 
(ЕС) 2021/2115.“

2. Създава се § 1а:
„§ 1а. За подхода „Водено от общностите 

местно развитие“ законът се прилага, докол-
кото не противоречи на Закона за управление 
на средствата от Европейските фондове при 
споделено управление или на акт по неговото 
прилагане.“

§ 31. В останалите текстове на закона 
думите „Министерството на земеделието, 
храните и горите“, „министърът на земе-
делието, храните и горите“, „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. (1) Членове 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж и 

9з се прилагат за мерките и подмерките от 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. до изтичане на периода 
на мониторинг.

(2) Започналите до датата на влизането 
в сила на този закон процедури по реда на 
чл. 32, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

(3) Започналите производства по чл. 33а 
и 43, във връзка с подадените до датата на 
влизането в сила на този закон заявления за 
подпомагане, се довършват по досегашния ред.

(4) Членове 38а, 38б, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 
46 и 46а се прилагат за схемите за директни 
плащания, които са заявени за подпомагане 
по реда на чл. 41 до 10 юни 2022 г.

(5) Утвърдените до датата на влизането 
в сила на този закон методики, издадени на 
основание наредбите за прилагане на мерките 
и подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
които са публикувани на интернет страницата 
на Министерството на земеделието и Държавен 
фонд „Земеделие“, запазват своето действие.

(6) За поети до датата на влизането в сила 
на този закон многогодишни ангажименти по 
мярка 10 и 11 от ПРСР 2014 – 2020 г. до изти-
чане на периода на съответния ангажимент 
заявлението за плащане се подава по реда на 
наредбата по чл. 64, ал. 2.

§ 33. (1) За кампании 2023 г. и 2024 г. кан-
дидатите и бенефициентите могат да подадат 
до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за 
подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, 
т. 1 и без удостоверяване с квалифициран 
електронен подпис.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез 
общинските служби по земеделие или чрез 
други юридически лица, определени в закон. 
Заявлението се подава лично от кандидата или 
бенефициента или от упълномощено от него 
лице с изрично пълномощно с нотариална 
заверка на подписа.

(3) За подаване на заявлението по ал. 1 
териториалните структури на Държавен фонд 
„Земеделие“ и общинските служби по земеде-
лие създават на кандидата или бенефициента 
индивидуален профил в СЕУ.

(4) Лицата по ал. 2 оказват помощ на кан-
дидата или бенефициента при въвеждане на 
данните в СЕУ, разпечатват от СЕУ попъл-
неното заявление и след неговото подписване 
от кандидата или бенефициента го предават в 
съответната областна дирекция на Държавен 
фонд „Земеделие“.

(5) Условията и редът за подаване на за-
явленията по ал. 1 се определят с наредбата 
по чл. 64, ал. 2.

§ 34. Нерегистрирани тютюнопроизводите-
ли се вписват служебно в регистъра по чл. 4, 
ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г. в 
случаите на установени фактически грешки в 
процеса на регистрация или при представяне 
на всички документи съгласно чл. 4, ал. 3 от 
същия закон.

§ 35. В Данъчно-осигурителния процесуа-
лен кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., 
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., 
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., 
бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 
69, 104 и 105 от 2020 г. и бр. 25, 56 и 100 от 
2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 183, ал. 11 думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

2. В чл. 242, ал. 5 думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

§ 36. В Закона за административно-терито-
риалното устройство на Република България 
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на 
Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 
1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 
от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., 
бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 
2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г., бр. 39 и 57 
от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 107 от 2020 г. 
и бр. 36 от 2021 г.) в чл. 37, ал. 2 думите 
„Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
земеделието“.

§ 37. В Закона за административното регу-
лиране на икономическите дейности, свързани 
с нефт и продукти от нефтен произход (обн., 
ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм., бр. 13, 17 и 83 от 
2019 г., бр. 9, 28 и 51 от 2020 г. и бр. 15 от 
2021 г.) в чл. 5, ал. 2 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

§ 38. В Закона за акцизите и данъчните 
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., 
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., 
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 
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от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., 
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 
96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 
104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г. и бр. 12, 42, 52 
и 100 от 2022 г.) в чл. 45д се правят следните 
изменения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „ми-
нистъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „министъра на земеделието“.

2. В ал. 4 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“ и думите 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „министъра на земеделието“.

§ 39. В Закона за арендата в земеделието 
(обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 
от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., 
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 
от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 и 55 
от 2018 г.) в § 4 от преходните и заключи-
телните разпоредби думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

§ 40. В Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; 
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 
и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., 
бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 
66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 
2015 г., бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 
и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2020 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 13 думите „земеделието, храните 
и горите“ се заменят със „земеделието“.

2. В § 1и, ал. 2 от допълнителните разпо-
редби думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 41. В Закона за биологичното разно-
образие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., 
бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 
2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 
2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 
от 2010 г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 
77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 
от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 
2016 г., бр. 58 и 76 от 2017 г. и бр. 77 и 98 от 
2018 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 42. В Закона за Българската агенция по 
безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 
2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 
2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 14 
и 44 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 12 навсякъде думите „Министер-
ството на земеделието, храните и горите“ се 
заменят с „Министерството на земеделието“.

2. Навсякъде в закона думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

§ 43. В Закона за ветеринарномедицинската 
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., 
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 
102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 
92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 
15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., 
бр. 14 от 2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., 
бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., 
бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 13, 51, 52 и 71 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 44. В Закона за виното и спиртните на-
питки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 
от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61 от 
2015 г., бр. 9 и 58 от 2017 г., бр. 17, 77 и 98 от 
2018 г. и бр. 51 от 2020 г.) навсякъде думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, „министърът на земеделието, храните 
и горите“ и „министъра на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят съответно с „Ми-
нистерството на земеделието“, „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 45. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., 
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 
и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 
52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 
и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 
28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., 
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 
2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., 
бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 
2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103 от 2018 г., бр. 17, 25 
и 61 от 2019 г., бр. 21, 44 и 52 от 2020 г., бр. 13 
и 17 от 2021 г. и бр. 20 от 2022 г.) навсякъде 
думите „Министерството на земеделието, 
храните и горите“, „министърът на земеде-
лието, храните и горите“ и „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 46. В Закона за възстановяване на соб-
ствеността върху горите и земите от горския 
фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33, 
59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 
36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 
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от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., 
бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 
2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г., бр. 61 от 2015 г., 
бр. 58 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) навсякъ-
де думите „Министерството на земеделието, 
храните и горите“, „министърът на земеде-
лието, храните и горите“ и „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 47. В Закона за генетично модифицирани 
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., 
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 
80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 
от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., 
бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 45 от 
2022 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 48. В Закона за геодезията и картогра-
фията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., 
бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., 
бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 41 от 
2019 г. и бр. 15 от 2022 г.) се правят следните 
изменения:

1. В чл. 8, ал. 3 думите „заместник-ми-
нистър на земеделието, храните и горите“ 
се заменят със „заместник-министър на зе-
меделието“.

2. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

§ 49. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., 
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 
от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., 
бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 
2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 
2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) навсякъде думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, „министърът на земеделието, храните 
и горите“ и „министъра на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят съответно с „Ми-
нистерството на земеделието“, „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 50. В Закона за гражданското въздухопла-
ване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., 
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., 

бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 
от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 
2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г., 
бр. 1 и 62 от 2019 г., бр. 60 от 2020 г. и бр. 16 
от 2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

2. В чл. 47, ал. 2 думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

§ 51. В Закона за движението по пътища-
та (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; 
Решение № 1 на Конституционния съд от 
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 
2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 
7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 
17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 
от 2020 г., бр. 18, 23 от 2021 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26 от 
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 
2021 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 166а, ал. 5, т. 4 думите „Министер-
ството на земеделието, храните и горите“ се 
заменят с „Министерството на земеделието“.

2. Навсякъде в закона думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

§ 52. В Закона за държавната собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., 
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния 
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 
и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., 
бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., 
бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 
от 2018 г., бр. 25, 44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; 
Решение № 9 на Конституционния съд от 
2019 г. – бр. 98 от 2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 44 
от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 32 от 2022 г.) 
навсякъде думите „Министерството на земе-
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делието, храните и горите“, „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 53. В Закона за държавните помощи (ДВ, 
бр. 85 от 2017 г.) навсякъде думите „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и гори-
те“ се заменят съответно с „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 54. В Закона за държавните резерви и 
военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 
2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 
и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., 
бр. 15 от 2013 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 58 от 
2017 г., бр. 13 и 65 от 2020 г. и бр. 14 от 2021 г.) 
в чл. 10, ал. 4 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 55. В Закона за електронните съобщител-
ни мрежи и физическа инфраструктура (обн., 
ДВ, бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 20 от 2021 г. и 
бр. 15 от 2022 г.) в чл. 32, т. 2 думите „минис-
търа на земеделието и храните“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

§ 56. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, 
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., 
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., 
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., 
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 
от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 
2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 
от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 9 и 99 
от 2022 г.) в чл. 64, ал. 9 думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

§ 57. В Закона за енергията от възобновяеми 
източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., 
бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 
2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Кон-
ституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; 
изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 
2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., 
бр. 65 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 42 
от 2022 г.) навсякъде думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „министърът на земеделието“ и 
„министъра на земеделието“.

§ 58. В Закона за животновъдството (обн., 
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., 
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от 
2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 
и 77 от 2018 г., бр. 13 от 2019 г. и бр. 13 и 51 

от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 59. В Закона за закрила на новите сор-
тове растения и породи животни (обн., ДВ, 
бр. 84 от 1996 г.; изм., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 
от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., 
бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 
от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 58 от 2017 г., 
бр. 98 от 2019 г. и бр. 92 от 2020 г.) навсякъ-
де думите „Министерството на земеделието, 
храните и горите“, „министърът на земеде-
лието, храните и горите“ и „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 60. В Закона за защита на животните 
(обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 
2009 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г., 
бр. 34 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 
2018 г.) навсякъде думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „министърът на земеделието“ и 
„министъра на земеделието“.

§ 61. В Закона за защита на растенията 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 
2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 и 65 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 62. В Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси 
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 
от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., 
бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58 от 2017 г., бр. 53 
и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 19 от 
2021 г.) навсякъде думите „Министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министърът на земеделието“.

§ 63. В Закона за защитените територии 
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 
и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 
и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 
и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., 
бр. 19 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г., 
бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 1 
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от 2019 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 45 от 2022 г.) 
навсякъде думите „Министерството на земе-
делието, храните и горите“ и „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 64. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., 
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., 
бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58 и 62 
от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния 
съд от 2022 г. – бр. 94 от 2022 г.) в чл. 62, 
ал. 2 думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 65. В Закона за изменение и допълнение на 
Административнопроцесуалния кодекс (обн., 
ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 58 от 2017 г.) в 
§ 19, ал. 1 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 66. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за данъците върху доходите на физи-
ческите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм., 
бр. 99 от 2009 г., бр. 100 от 2013 г. и бр. 58 от 
2017 г.) в § 27 от преходните и заключителните 
разпоредби навсякъде думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

§ 67. В Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм., 
бр. 100 от 2013 г. и бр. 58 от 2017 г.) в § 42 от 
преходните и заключителните разпоредби на-
всякъде думите „министърът на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министърът 
на земеделието“.

§ 68. В Закона за измерванията (обн., ДВ, 
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., 
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 
2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 
от 2017 г., бр. 12 от 2018 г. и бр. 72 от 2019 г.) 
в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

§ 69. В Закона за инспектиране на труда 
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 
82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г., 

бр. 58 и 97 от 2017 г. и бр. 105 от 2018 г.) в 
чл. 6, т. 6 думите „министърът на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министърът 
на земеделието“.

§ 70. В Закона за кадастъра и имотния ре-
гистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 
и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 
от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 
2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., 
бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 
66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 
и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 
103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г., бр. 41 и 44 от 
2019 г. и бр. 16 от 2021 г.) навсякъде думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“ и „министъра на земеделието, храните 
и горите“ се заменят съответно с „Минис-
терството на земеделието“ и „министъра на 
земеделието“.

§ 71. В Закона за контрол върху наркотич-
ните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 
от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 
120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 
55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 
74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 
2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 
от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., 
бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 1, 17, 84 и 102 
от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г. и бр. 60 и 105 
от 2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 72. В Закона за лечебните растения (обн., 
ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., 
бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 
и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 
от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., 
бр. 98 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2017 г. и бр. 17 
от 2021 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 73. В Закона за лова и опазване на диве-
ча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., 
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., 
бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 
2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 
от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния 
съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60 
от 2015 г., бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 
2017 г., бр. 17, 61 и 77 от 2018 г., бр. 37 и 74 от 
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2019 г. и бр. 45 от 2022 г.) навсякъде думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, „министърът на земеделието, храните 
и горите“ и „министъра на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят съответно с „Ми-
нистерството на земеделието“, „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 74. В Закона за маслодайната роза (ДВ, 
бр. 9 от 2020 г.) навсякъде думите „Минис-
терството на земеделието, храните и горите“, 
„министърът на земеделието, храните и горите“ 
и „министъра на земеделието, храните и гори-
те“ се заменят съответно с „Министерството 
на земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 75. В Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата 
на Република България (oбн., ДВ, бр. 12 от 
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., 
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., 
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 
от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 
от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 
2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 60 и 104 от 2020 г. 
и бр. 17 от 2021 г.) в чл. 112д, ал. 6, изречение 
първо думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 76. В Закона за насърчаване на научните 
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., 
бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., 
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14 
от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. 
и бр. 77 от 2018 г.) в чл. 10, ал. 1 думите 
„Министерството на земеделието, храните 
и горите“ се заменят с „Министерството на 
земеделието“.

§ 77. В Закона за ограничаване изменението 
на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., 
бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., 
бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г., 
бр. 25 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „министърът 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министърът на земеделието“.

4. В чл. 67б, ал. 4 думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

5. В § 19 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 78. В Закона за опазване на земеделските 
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 
2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., 
бр. 17, 77 и 83 от 2018 г. и бр. 21 от 2021 г.) 
навсякъде думите „Министерството на земе-
делието, храните и горите“, „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 79. В Закона за опазване на околната 
среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 
от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 
2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 
65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 
от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 
61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 
53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., 
бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 
2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 
2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17 и 24 
от 2019 г.; Решение № 5 на Конституционния 
съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 79, 
81 и 101 от 2019 г., бр. 21, 54 и 102 от 2020 г., 
бр. 21 от 2021 г. и бр. 42 и 96 от 2022 г.) на-
всякъде думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 80. В Закона за опазване на селскостопан-
ското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; 
изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., 
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 
1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., 
бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80 
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., 
бр. 77 от 2012 г. и бр. 58 от 2017 г.) навсякъ-
де думите „Министерството на земеделието, 
храните и горите“, „министърът на земеде-
лието, храните и горите“ и „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 81. В Закона за отговорността за пре-
дотвратяване и отстраняване на екологични 
щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 
32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92 
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от 2011 г., бр. 14 и 53 от 2012 г., бр. 62 и 101 
от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 96 от 2020 г.) 
в чл. 11, ал. 2 думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 82. В Закона за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; 
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 79 
и 83 от 2019 г., бр. 69 и 70 от 2020 г. и бр. 12 
от 2021 г.) в чл. 163, ал. 5 думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

§ 83. В Закона за патентите и регистра-
цията на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 
от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 
1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 
2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., 
бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 
от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 58 от 2017 г., 
бр. 98 от 2019 г. и бр. 92 от 2020 г.) в чл. 20а 
навсякъде думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 84. В Закона за посевния и посадъчния 
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., 
бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 
и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 
39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., 
бр. 17 от 2018 г., бр. 59 от 2019 г. и бр. 51 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 85. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 
от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от 
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 
от 2014 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 6, в текста преди т. 1 думите „Ми-
нистърът на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието“.

2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

3. Навсякъде в закона думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

§ 86. В Закона за предучилищното и учи-
лищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 
99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 
42, 100 и 101 от 2019 г., бр. 17 и 82 от 2020 г. 
и бр. 17 и 34 от 2022 г.) в § 3 от допълнител-
ните разпоредби думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“.

§ 87. В Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 
2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд 

от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 
88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 
и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., 
бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 
2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 
66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 
41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 
58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., 
бр. 56, 79 и 83 от 2019 г. и бр. 14, 54 и 65 от 
2020 г.) в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в 
наименованието на раздел III думите „Ми-
нистерство на земеделието, храните и горите“ 
се заменят с „Министерство на земеделието“.

§ 88. В Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земеделски продук-
ти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 
2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., 
бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., 
бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 
и 106 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 13, 51 и 
52 от 2020 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 60:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Ре-

гламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 
май 2008 г. относно проверките от страна на 
държавите членки на трансакции, съставля-
ващи част от системата за финансиране на 
Европейския фонд за гарантиране на земеде-
лието (ОВ, L 143/1 от 3 юни 2008 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕО) № 485/2008“ се 
заменят с „Глава III от Дял V на Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и мониторинга 
на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) 
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съве-
та (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) и Глава 
III от Дял IV на Регламент (ЕС) 2021/2116 
на Европейския парламент и на Съвета от 
2 декември 2021 г. относно финансирането, 
управлението и мониторинга на общата 
селскостопанска политика и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 
от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2021/2116“;

б) в ал. 3 д умите „Регламент (ЕО) 
№ 485/2008“ се заменят с „Глава III от Рег-
ламент (ЕС) 2021/2116“ и думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

2. Навсякъде в закона думите „Министер-
ството на земеделието, храните и горите“, „ми-
нистърът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.
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§ 89. В Закона за професионалното об-
разование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 
1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 
от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 
2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30, 62 и 
63 от 2006 г., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 
от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 
70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 
и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 
от 2017 г., бр. 7, 92 и 108 от 2018 г., бр. 100 
от 2019 г., бр. 17 и 21 от 2020 г. и бр. 41 от 
2022 г.) в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

§ 90. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, 
бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 
от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., 
бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 42 от 
2018 г., бр. 52 и 65 от 2020 г. и бр. 13 от 2021 г.) 
навсякъде думите „Министерството на земе-
делието, храните и горите“, „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 91. В Закона за регистрация и контрол 
на земеделската и горската техника (обн., ДВ, 
бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 
88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., 
бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., 
бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 
от 2014 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., 
бр. 59 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 60 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 92. В Закона за рибарството и аквакулту-
рите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 
и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., 
бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., 
бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 
63, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 27, 55, 77, 91 
и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 52 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 93. В Закона за сдружения за напояване 
(обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 
2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 
от 2008 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 54 от 2016 г., 
бр. 58 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) навсякъде 
думите „министъра на земеделието, храните 
и горите“ и „министърът на земеделието, 
храните и горите“ се заменят съответно с 
„министъра на земеделието“ и „министърът 
на земеделието“.

§ 94. В Закона за Селскостопанската 
академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., 
бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 
74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г., бр. 15 и 68 
от 2013 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 22 и 106 от 
2018 г.) се правят следните изменения:

1. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба 
думите „Министерството на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят с „Министерството 
на земеделието“.

2. Навсякъде в закона думите „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и гори-
те“ се заменят съответно с „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 95. В Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 
1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; 
решения № 7 и 8 на Конституционния съд 
от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 
1996 г.; Решение № 20 на Конституционния 
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния 
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 
2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., 
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., 
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 
99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 
2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 
от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 
31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 
и 58 от 2017 г., бр. 42, 55 и 77 от 2018 г., бр. 61 
от 2019 г., бр. 79 от 2020 г. и бр. 13 от 2021 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на земеделието определя 

с наредба периода на плододаване и аморти-
зация на трайните насаждения, както и реда 
за тяхното регистриране.“

2. Навсякъде думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“, „министърът 
на земеделието, храните и горите“ и „ми-
нистъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
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земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 96. В Закона за съсловната организация 
на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, 
бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 8 от 2011 г., бр. 37 
от 2015 г., бр. 14 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2 думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

2. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпо-
редба думите „министъра на земеделието, 
храните и горите“ се заменят с „министъра 
на земеделието“.

§ 97. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 
и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 
77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., 
бр. 13, 17, 21 и 60 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) 
в чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместник-министър 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
със „заместник-министър на земеделието“.

§ 98. В Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., 
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., 
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92, 
97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г. 
и бр. 7, 17 и 83 от 2019 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 35б се създава ал. 11:
„(11) Производителите и вносителите по 

ал. 1 – 4 заплащат такси за извършване на 
дейностите по изпълнение на Директива 
2014/40/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета по ал. 7 и по чл. 26а, ал. 7 съгласно 
тарифа, одобрена от Министерския съвет по 
предложение на министъра на земеделието.“

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създава т. 48:

„48. „Изкупено количество тютюн“ е коли-
чество изкупен тютюн от съответната реколта 
на стопанската година, вписано в регистъра на 
тютюнопроизводителите и доказано съгласно 
документите по чл. 4, ал. 3.“

3. Навсякъде в закона думите „Министер-
ството на земеделието, храните и горите“, „ми-
нистърът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 99. В Закона за управление на агрохра-
нителната верига (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.; 
изм., бр. 65 от 2020 г.) навсякъде думите 

„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, „министърът на земеделието, храните 
и горите“ и „министъра на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят съответно с „Ми-
нистерството на земеделието“, „министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 100. В Закона за управление на средства-
та от Европейските фондове при споделено 
управление (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., 
бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., 
бр. 2 от 2018 г., бр. 29 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 
52 от 2020 г. и бр. 39 и 51 от 2022 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите „Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони“ 
се заменят със „средствата за финансиране 
на подхода „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони“.

2. В чл. 15, ал. 2 думите „и чл. 124 от 
Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския 
парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. 
за установяване на правила за подпомагане 
за стратегическите планове, които трябва 
да бъдат изготвени от държавите членки по 
линия на общата селскостопанска политика 
(стратегически планове по ОСП) и финанси-
рани от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) 
№ 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 
от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2021/2115“ се заличават.

3. В § 4 от допълнителните разпоредби:
а) в ал. 1 думите „Министерството на 

земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„Министерството на земеделието“;

б) в ал. 3 думите „по плана по ал. 1“ се 
заменят с „по подхода ВОМР, финансиран от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони“.

§ 101. В Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Консти-
туционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; 
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 
2015 г., бр. 20 и 36 от 2016 г., бр. 58, 96 и 103 от 
2017 г., бр. 28 от 2018 г., бр. 56 и 60 от 2019 г., 
бр. 21 от 2020 г. и бр. 16 и 17 от 2021 г.) се 
правят следните изменения:

1. В чл. 10а, ал. 3 думите „министъра на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министъра на земеделието“.

2. В чл. 16, ал. 2 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

§ 102. В Закона за фуражите (обн., ДВ, 
бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 
2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., 
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бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 
от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., 
бр. 17 от 2018 г. и бр. 51 и 65 от 2020 г.) на-
всякъде думите „Министерството на земе-
делието, храните и горите“, „министърът на 
земеделието, храните и горите“ и „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
съответно с „Министерството на земеделието“, 
„министърът на земеделието“ и „министъра 
на земеделието“.

§ 103. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 52 
от 2020 г.; изм., бр. 65 от 2020 г. и бр. 13 от 
2021 г.) навсякъде думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“, „минис-
търът на земеделието, храните и горите“ и 
„министъра на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министърът на земеделието“ 
и „министъра на земеделието“.

§ 104. В Закона за Центъра за оценка на 
риска по хранителната верига (обн., ДВ, бр. 44 
от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2017 г. и бр. 51 от 
2020 г.) навсякъде думите „Министерството на 
земеделието, храните и горите“, „министъра на 
земеделието, храните и горите“ и „заместник-
министри на земеделието, храните и горите“ 
се заменят съответно с „Министерството на 
земеделието“, „министъра на земеделието“ и 
„заместник-министри на земеделието“.

§ 105. В Закона за чистотата на атмосфер-
ния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., 
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., 
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 
54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 
и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 12, 58 и 
85 от 2017 г., бр. 98 и 103 от 2018 г., бр. 1 и 81 
от 2019 г., бр. 18 от 2021 г. и бр. 20 от 2022 г.) 
се правят следните изменения:

1. В чл. 14, ал. 2 думите „министърът на 
земеделието, храните и горите“ се заменят с 
„министърът на земеделието“.

2. В чл. 17, ал. 12, т. 2 думите „министъра 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „министъра на земеделието“.

3. В чл. 43, ал. 1 думите „Министерството 
на земеделието, храните и горите“ се заменят 
с „Министерството на земеделието“.

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 
2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която 
влиза в сила от 1 март 2023 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 16 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  
Росен Желязков

8134

УКАЗ № 306
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия, приет от 48-ото 
Народно събрание на 15 декември 2022 г.

Издаден в София на 21 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 
2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 
2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 
2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 
95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 
от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г., бр. 37 от 2019 г., 

бр. 28 и 100 от 2020 г. и бр. 80 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Съответствието с техническите спе-

цификации, определени в приложение № 5, 
гарантира, че предупредителните и сигналните 
оръжия не могат да бъдат преработени така, че 
да произвеждат изстрел с куршум или снаряд 
чрез действието на взривно вещество, и се 
удостоверява със сертификат от производи-
теля, заедно със сертификат за съответствие, 
издаден от Института по отбрана „Професор 
Цветан Лазаров“ на Министерството на от-
браната, наричан по-нататък „Института по 
отбрана“, или заедно с документ, издаден от 
съответния компетентен орган на държава 
членка.“

2. Създава се ал. 10:
„(10) Документите по ал. 8 придружават 

всяка доставка на предупредителни и сигнал-
ни оръжия.“

§ 2. Създава се чл. 4в:
„Чл. 4в. (1) В ГДНП на МВР се създава 

Национална точка за контакт по отношение 
на предупредителните и сигналните оръжия.

(2) Националната точка за контакт:
1. оказва съдействие на органи и лица във 

връзка с установяване на съответствието на 
предупредителните и сигналните оръжия с тех-
ническите спецификации по приложение № 5;

2. осъществява сътрудничество с компе-
тентните органи на другите държави членки, 
като изисква, получава и при поискване пре-
доставя необходимата информация;
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3. публикува на интернет страницата на 
ГДНП на МВР информация за съответствие 
на предупредителните и сигналните оръжия 
с техническите спецификации по приложение 
№ 5 и за лицата, които ги произвеждат в 
Република България, както и за тези, които 
едновременно ги допускат за свободно об-
ращение и освобождават за потребление на 
територията на Република България.“

§ 3. Създава се чл. 4г:
„Чл. 4г. (1) За издаване от Института по 

отбрана на сертификата за съответствие по 
чл. 4, ал. 8 лицата, които произвеждат в 
Република България, както и лицата, които 
едновременно допускат за свободно обращение 
и освобождават за потребление на територията 
на Република България предупредителни и 
сигнални оръжия, предоставят на Института 
по отбрана образци за изпитване и сертификат 
от производителя, че продуктът е произведен 
в съответствие с техническите спецификации 
по приложение № 5.

(2) Когато установи съответствие на об-
разците за изпитване с техническите специ-
фикации по приложение № 5, Институтът по 
отбрана издава сертификат за съответствие в 
два екземпляра, който съдържа информация за:

1. производителя;
2. вносителя;
3. вида, модела и калибъра;
4. годината на производство;
5. номер и дата на протокола от изпитването.
(3) Единият екземпляр на сертификата за 

съответствие се предоставя на заявителя, а 
другият екземпляр заедно с резултатите от 
изпитването се изпращат в Националната 
точка за контакт.

(4) Когато установи, че образците за из-
питване не съответстват на техническите 
спецификации по приложение № 5, Инсти-
тутът по отбрана предоставя информация 
на Националната точка за контакт за вида, 
модела, калибъра, производителя, вносителя 
и годината на производство.

(5) Директорът на Института по отбра-
на утвърждава процедурата, методиката и 
ценоразписа за издаване на сертификат за 
съответствие на предупредителни и сигнал-
ни оръжия с техническите спецификации по 
приложение № 5.“

§ 4. Създава се чл. 4д:
„Чл. 4д. (1) При деклариране на режим ед-

новременно допускане за свободно обращение 
и освобождаване за потребление на предупре-
дителни и сигнални оръжия на митническите 
органи се предоставят документите по чл. 4, 
ал. 8, които се отнасят за същия вид, модел, 
калибър, производител, вносител и година 
на производство на предупредителните и 
сигналните оръжия.

(2) В случай че вносителят не предостави 
документите по ал. 1, митническите органи 
не вдигат стоките за свободно обращение.“

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

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За стратегическите обекти изисквани-

ята към квалификацията на лицата по ал. 1, 
т. 4 – 7 се определят с наредба на министъра 
на труда и социалната политика съвместно с 
министъра на вътрешните работи и министъра 
на образованието и науката.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оръжия, боеприпаси“ се 

заменят с „оръжия, с изключение на преду-
предителните и сигналните оръжия, както и 
произведените боеприпаси“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) Предупредителните и сигналните 

оръжия трябва да отговарят на техническите 
спецификации по приложение № 5.“

§ 7. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Уникалната маркировка по чл. 26, 

ал. 1 трябва да е ясна и дълготрайна и да 
отговаря на следните изисквания:

1. съдържа букви на латиница или кирилица 
и арабски или римски цифри;

2. размерът на шрифта е най-малко 1,6 
mm, като при основни компоненти, които са 
много малки, може да се използва по-малък 
размер на шрифта;

3. при затворни рами и цевни кутии, из-
работени от неметален материал, при който 
яснотата и дълготрайността на маркировката 
може да бъде нарушена, маркировката се 
прави на метална пластина, която е вложена 
трайно в материала на затворната рама или 
цевната кутия по такъв начин, че пластината 
не може да бъде лесно или бързо отстранена, 
а отстраняването на пластината би разрушило 
част от затворната рама или цевната кутия.“

§ 8. В чл. 77 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:
„(6) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи 

дългоцевно нарезно оръжие за спортни цели, 
се разрешава придобиването, съхранението, 
носенето и употребата на супресори за него 
след получаване на разрешение за придоби-
ване по реда на чл. 76.“

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 9. В допълнителните разпоредби се правят 

следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава т. 43:
„43. „Стратегически обекти“ е понятие 

по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните 
разпоредби на Закона за Министерството на 
вътрешните работи.“

2. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. (1) Този закон въвежда изискванията 

на:
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1. Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 
18 юни 1991 г. относно контрола на придоби-
ването и притежаването на оръжие;

2. Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 
4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно 
Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система 
за идентификация и проследяване на взривни 
вещества с гражданско предназначение (ОВ, 
L 94/8 от 5 април 2008 г.);

3. Директива 2008/51/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
за изменение на Директива 91/477/ЕИО на 
Съвета относно контрола на придобиването 
и притежаването на оръжие (OB, L 179/5 от 
8 юли 2008 г.);

4. Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 
22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 
2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно 
Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система 
за идентификация и проследяване на взривни 
вещества за граждански цели (ОВ, L 50/18 от 
23 февруари 2012 г.);

5. членове 6, 7 и 15 от Директива 2013/29/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 г. за хармонизиране на законода-
телствата на държавите членки за предоставяне 
на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 
178/27 от 28 юни 2013 г.);

6. глава 3 от Директива 2014/28/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 
законодателствата на държавите членки за 
предоставяне на пазара и надзор на взривните 
вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 
29 март 2014 г.);

7. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за 
изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съ-
вета относно контрола на придобиването и 
притежаването на оръжие (ОВ, L 137/22 от 
24 май 2017 г.);

8. Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на 
Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне 
на технически спецификации за маркировката 
на огнестрелните оръжия и техните основни 
компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО 
на Съвета относно контрола на придобиването 
и притежаването на оръжие (ОВ, L 15/18 от 
17 януари 2019 г.);

9. Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 
на Комисията от 16 януари 2019 г. за опреде-
ляне на технически спецификации за преду-
предителните и сигналните оръжия съгласно 
Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно 
контрола на придобиването и притежаването 
на оръжие (ОВ, L 15/22 от 17 януари 2019 г.).

(2) Този закон предвижда мерки по при-
лагането на:

1. Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. 
за изпълнение на член 10 от Протокола на 
Организацията на обединените нации срещу 

незаконното производство и трафика с огне-
стрелни оръжия, техните части и компоненти 
и боеприпаси, допълващ Конвенцията на 
Организацията на обединените нации срещу 
транснационалната организирана престъпност 
(„Протокол за огнестрелните оръжия“), и за 
установяване на разрешения за износа и мерки 
за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, 
техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ, 
L 94/1 от 30 март 2012 г.);

2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 
на Комисията от 15 декември 2015 г. за опре-
деляне на общи насоки относно стандартите и 
методите за дезактивиране с цел осигуряване 
на гаранции, че дезактивираните огнестрелни 
оръжия са приведени в състояние на нео-
братима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 
19 декември 2015 г.).“

§ 10. Създава се приложение № 5:

„Приложение № 5 
към чл. 4, ал. 8

Технически спецификации за предупреди-
телните и сигналните оръжия

1. Предупредителните и сигналните оръжия 
трябва да отговарят на следните изисквания:

а) могат да изстрелват пиротехнически 
сигнални изделия само ако към дулото е 
прикрепена приставка;

б) имат дълготрайно приспособление в 
устройството, което не позволява изстрелва-
не на патрони, заредени с една или няколко 
твърди сачми, твърди куршуми или твърди 
снаряди;

в) проектирани са за патрон, който фи-
гурира в списъка и отговаря на размерите 
и другите стандарти, посочени в таблица 
VIII от Таблиците с размери на патрони и 
патронници (TDCC), изготвени от Постоян-
ната международна комисия за проверка на 
лекото стрелково оръжие (CIP).

2. Предупредителните и сигналните оръ-
жия не могат да бъдат преработени чрез 
използване на обикновени инструменти, 
за да произвеждат изстрел, или да стане 
възможно да бъдат преработени така, че да 
произвеждат изстрел с куршум или снаряд 
чрез действието на взривно вещество.

3. Всички основни компоненти на пре-
дупредителните и сигналните оръжия са 
такива, че те не могат да бъдат монтирани 
или използвани като основни компоненти 
на огнестрелни оръжия.

4. Цевите на предупредителните и сигнал-
ните оръжия не могат да бъдат отстранени 
или изменени без значително увреждане или 
унищожаване на оръжието.

5. В случай на предупредителни и сигнал-
ни оръжия, чиято цев не надхвърля 30 см 
или чиято обща дължина не надхвърля 60 
см, оръжието включва неотстраними пре-
пятствия по протежение на цевта, така че 
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да не е възможно преминаването на сачма, 
куршум или снаряд през цевта чрез дейст-
вието на взривно вещество и така че всяко 
свободно пространство, оставено на дулото, 
да е с дължина, не по-голяма от 1 см.

6. В случай на предупредителни и сиг-
нални оръжия, които не попадат в обхвата 
на т. 5, оръжието включва неотстраними 
препятствия по протежение на най-малко 
една трета от цевта, така че да не е въз-
можно преминаването на сачма, куршум 
или снаряд през цевта чрез действието на 
взривно вещество и така че всяко оставено 
при дулото свободно пространство да е с 
дължина, не по-голяма от 1 см.

7. При всички случаи, независимо от това 
дали предупредителното или сигналното 
оръжие попада в обхвата на т. 5 или на т. 6, 
първото препятствие в цевта се поставя 
възможно най-близо след патронника на 
оръжието, като същевременно позволява 
изхвърлянето на газовете през изходните 
отвори.

8. При предупредителни и сигнални оръ-
жия, които са проектирани за изстрелване 
само на халосни боеприпаси, посочените в 
т. 5 или в т. 6 препятствия блокират напъл-
но цевта с изключение на един или повече 
изходни отвора за отвеждане на газовете под 
налягане. Освен това препятствията блокират 
напълно цевта по такъв начин, че да не може 
да се изстрелват газове от предната страна 
на оръжието.

9. Всички препятствия са постоянни и не 
могат да бъдат премахнати, без патронникът 
или цевта на предупредителното или сигнал-
ното оръжие да бъдат разрушени.

При предупредителни и сигнални оръжия, 
които са проектирани само за изстрелване 
на халосни боеприпаси, препятствията са 
изцяло изработени от материал, който е ус-
тойчив на рязане, пробиване, разстъргване 
или шлифоване (или всеки подобен процес) 
и който е с минимална твърдост 700 HV 30 
(в съответствие с изпитването на твърдост 
по Викерс).

При предупредителни и сигнални оръ-
жия, които не влизат в обхвата на втория 
абзац от настоящата точка, препятствията 
са изцяло изработени от материал, който е 
устойчив на рязане, пробиване, разстъргване 
или шлифоване (или всеки подобен процес) 
и който е с минимална твърдост 610 HV 30. 
Цевта може да има канал по протежението 
на оста си, който да позволява дразнещите 
вещества или другите активни вещества да 
бъдат изхвърляни от изделието.

И в двата случая препятствията са такива, 
че да предотвратяват следното:

а) създаването или разширяването на 
отвор в цевта по протежение на нейната ос;

б) отстраняването на цевта, с изключение 
на случаите, когато областта на затворната 
рама и патронника на предупредителното или 
сигналното оръжие е станала неизползваема 
в резултат на отстраняването или когато 
целостта на изделието е нарушена до такава 
степен, че то не може да се използва като 
основа за огнестрелно оръжие без значителен 
ремонт или добавяне на компоненти.

10. И патронникът, и цевта са изместени, 
наклонени или разместени по такъв начин, 
че да се предотврати възможността от за-
реждане на боеприпаси и тяхното изстрел-
ване посредством предупредителното или 
сигналното оръжие. Освен това, в случай 
на предупредително или сигнално оръжие 
от револверен тип:

а) предните части на отворите на патрон-
ните гнезда в барабана са стеснени, за да 
се гарантира, че куршумите са блокирани в 
патронното гнездо;

б) посочените отвори са изместени спрямо 
патронното гнездо.“

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 15 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

8106

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 292
На основание чл. 100, ал. 2 от Консти-

туцията на Република България във връзка 
с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република 
България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Васил 

Генков Лазаров от длъжността заместник-
командир на Съвместното командване на 
силите и от военна служба, считано от 
1 януари 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

8229
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УКАЗ № 293
На основание чл. 100, ал. 2 от Конститу-

цията на Република България във връзка с 
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
1. Назначавам полковник Христо Вен-

циславов Ганецовски за заместник-командир 
на Съвместното командване на силите, счи-
тано от 1 януари 2023 г.

2. Удостоявам полковник Христо Вен-
циславов Ганецовски с висше офицерско 
звание „бригаден генерал“, считано от 1 януа-
ри 2023 г.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на отбраната.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

8230

УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. д-р Пенка Илиева 

Переновска с орден „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ огърлие за особено значими заслуги за 
развитието на медицинската наука и прак-
тика и в частност на педиатрията и детската 
пулмология в Република България.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

8231

УКАЗ № 295
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. д-р Димитър Йорданов 

Димитраков с орден „Св. св. Кирил и Мето-

дий“ първа степен за големите му заслуги 
за развитието на медицинската наука и на 
медицинската специалност „Нефрология“ в 
Република България.

Издаден в София на 19 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

8232

УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Момчил Стоянов Райчевски 

от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Репуб- 
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на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Ивайло Кирчев Киров за 
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публика България в Република Албания със 
седалище в гр. Тирана.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 20 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за определяне на реда и условията за из
пълнение на Резерва за приспособяване във 

връзка с последиците от Брексит

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

Чл. 1. С постановлението се определят 
редът и условията за изпълнение в Република 
България на Резерва за приспособяване във 
връзка с последиците от Брексит (наричан 
по-нататък „Резерва“), чрез който се осигурява 
подкрепа за противодействие на неблагопри-
ятните икономически, социални, територи-
ални и когато е целесъобразно, екологични 
последици от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз (ЕС) върху 
държавите – членки на ЕС, включително 
техните региони и местни общности, и сек-
торите, и по-специално върху тези, които са 
най-неблагоприятно засегнати от оттеглянето, 
и за смекчаване на свързаните с него отри-
цателни последици върху икономическото, 
социалното и териториалното сближаване.

Чл. 2. (1) Финансирането от Резерва се 
предоставя в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 6 октомври 
2021 г. за създаване на резерв за приспосо-
бяване във връзка с последиците от Брексит 
(ОВ, L 357/1 от 8 октомври 2021 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/1755“, 
и в съответствие с принципите на добро 
финансово управление, прозрачност и не-
дискриминация, определени в Регламент 
(ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046 на Европейския 
парламент 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 (ОВ, L 193/1 от 30 
юли 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент 
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046“.

(2) При предоставянето на финансирането 
от Резерва и при неговото разходване не се 
допуска конфликт на интереси по смисъла 
на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, 
ЕВРАТОМ) 2018/1046. 

Чл. 3. При кандидатстването, предоставя-
нето и отчитането на финансирането от Ре-
зерва се използва Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата 
от ЕФСУ (ИСУН) по глава втора, раздел 

ІV от Закона за управление на средствата 
от Европейските фондове при споделено 
управление, като се прилагат правилата за 
използването на системата.

Чл. 4. Допустими за финансиране от Ре-
зерва са мерките по  чл. 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2021/1755, с изключение на 
мерките по буква „в“ от същия параграф.

Чл. 5. Финансиране от Резерва се предос-
тавя въз основа на писмен договор, сключен 
между ръководителя на органа, отговарящ за 
управлението на финансирането от Резерва, 
или оправомощено от него лице и получа-
телите на финансирането. Когато органът, 
отговарящ за управлението на финансирането 
от Резерва, и получателят на финансирането 
са в една административна структура, финан-
сирането се предоставя със заповед.

Чл. 6. Финансиране от Резерва се пре-
доставя въз основа на подадени посредством 
ИСУН заявления за финансиране чрез фор-
муляри по образец, утвърден от ръководителя 
на органа, отговарящ за управлението на 
финансирането от Резерва, или от оправо-
мощено от него лице.

Чл. 7. Финансирането от Резерва се пре-
доставя чрез:

1. процедури чрез директно предоставяне 
на финансиране;

2. процедури чрез подбор.
Чл. 8. (1) За всяка процедура ръководи-

телят на органа, отговарящ за управлението 
на финансирането от Резерва, или оправо-
мощено от него лице утвърждава насоки за 
кандидатстване, определящи:

1. условията за кандидатстване;
2. условията за изплащане на финансиране 

от Резерва.
(2) Кандидат в процедура може да иска 

разяснения по насоките по ал. 1 в срок до 
три седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. Разясненията се утвърждават 
от ръководителя на органа, отговарящ за 
управлението на финансирането от Резерва, 
или от оправомощено от него лице.

(3) Разясненията по ал. 2 се съобщават в 
10-дневен срок от получаване на искането, 
но не по-късно от две седмици преди изти-
чането на срока за кандидатстване.

Чл. 9. Финансирането от Резерва се 
предоставя след извършване на проверка 
от органа, отговарящ за управлението на 
финансирането от Резерва, за съответствие 
на представеното заявление за финансиране 
по чл. 6 с условията за кандидатстване по  
чл. 8, ал. 1, т. 1.

Чл. 10. (1) При процедура чрез директно 
предоставяне финансиране от Резерва се 
предоставя само на кандидати, които са 
посочени в насоките за кандидатстване по 
съответната процедура като конкретни по-
лучатели на финансирането.
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(2) Процедурата чрез директно предоста-
вяне се извършва на следните етапи:

1. подготовка и одобрение от ръководи-
теля на органа, отговарящ за управлението 
на финансирането от Резерва, на насоки за 
кандидатстване, които се публикуват в ИСУН;

2. подаване посредством ИСУН на заявле-
ния за финансиране от допустимите кандидати 
в съответствие с изискванията на насоките 
за кандидатстване по чл. 8, ал. 1;

3. проверка на получените заявления от 
служители в административното звено, из-
пълняващо функциите на орган, отговарящ за 
управлението на финансирането от Резерва;

4. сключване на договор/издаване на 
заповед за предоставяне на финансирането.

(3) Проверката на заявление за финанси-
ране се извършва в срок до три месеца от 
подаването му. За резултатите от проверката 
кандидатът се уведомява посредством ИСУН.

(4) Договорът/заповедта по чл. 5 се сключ-
ва/издава при наличието на положителен 
резултат от проверката по ал. 2, т. 3.

Чл. 11. (1) При процедура чрез подбор 
финансиране от Резерва се предоставя на 
допустими кандидати, чиито заявления за 
финансиране отговарят на условията за 
кандидатстване по съответната процедура.

(2) Процедурата чрез подбор се извършва 
на следните етапи:

1. подготовка и одобряване от ръководи-
теля на органа, отговарящ за управлението 
на финансирането от Резерва, на насоки за 
кандидатстване, които се публикуват в ИСУН;

2. подаване посредством ИСУН на заявле-
ния за финансиране от допустимите кандидати 
в съответствие с изискванията на насоките 
за кандидатстване по чл. 8, ал. 1;

3. проверка на получените в срок заяв-
ления;

4. сключване на договор за предоставяне 
на финансирането.

(3) Проверката на заявленията за финан-
сиране се извършва в срок до три месеца от 
изтичането на срока за подаването им.

(4) Договори за финансиране от Резерва 
се сключват с кандидати, чиито заявления 
отговарят на условията, по реда на подаването 
им до изчерпване на финансовия ресурс по 
конкретната процедура.

(5) Ръководителят на органа, отговарящ 
за управлението на финансирането от Резер-
ва, или оправомощено от него лице издава 
мотивирано решение за отказ от предоста-
вяне на финансиране от Резерва за всеки 
кандидат, чието заявление не е одобрено 
за финансиране поради несъответствие с 
условията за кандидатстване по чл. 8, ал. 1, 
т. 1. Решението се съобщава на кандидата 
посредством ИСУН.

Чл. 12. (1) Проверките по чл. 9 се из-
вършват въз основа на правила, утвърдени 
от ръководителя на органа, отговарящ за 
управлението на финансирането от Резерва.

(2) Когато при проверките по ал. 1 се уста-
новят нередовности, на кандидата се изпраща 
уведомление и се определя разумен срок за 
отстраняването им, който не може да бъде 
по-кратък от една седмица. В тези случаи 
срокът по ал. 3 спира да тече до датата на 
отстраняване на нередовностите. Уведомле-
нието съдържа и информация, че неотстра-
няването на нередовностите в срок може да 
доведе до прекратяване на производството 
по отношение на кандидата. Комуникацията 
с кандидатите по време на проверката се 
извършва посредством ИСУН.

Чл. 13. Одобреното заявление за финан-
сиране по чл. 6 и условията за изплащане 
на финансиране от Резерва по чл. 8, ал. 1, 
т. 2 по съответната процедура са неразделна 
част от договора, съответно от заповедта.

Чл. 14. Ръководителят на органа, отгова-
рящ за управлението на финансирането от 
Резерва, прекратява със заповед процедура 
по чл. 7 в случаите, в които:

1. не са постъпили заявления за финанси-
ране в определения краен срок за подаване;

2. финансирането от Резерва е спряно от 
страна на Европейската комисия.

Чл. 15. (1) Разходите се считат за допус-
тими, ако са налице едновременно следните 
условия:

1. разходите са за мерки по чл. 4;
2. разходите са извършени и платени от 

получателите на финансиране от Резерва в 
периода между 1 януари 2020 г. и 31 декем-
ври 2023 г.;

3. разходите са в съответствие с изис-
кванията на насоките за кандидатстване по 
съответната процедура;

4. разходите са за реално доставени 
продукти, извършени услуги, строителни и 
монтажни работи и положен труд;

5. разходите са извършени законосъобразно 
съгласно приложимото право на Европейския 
съюз и българското законодателство;

6. разходите са отразени в счетоводната 
документация на получателите на финанси-
рането чрез отделни счетоводни аналитични 
сметки или в отделна счетоводна система;

7. за извършените разходи е налична 
одитна следа;

8. разходите са съобразени с приложи-
мите правила за предоставяне на държавни 
помощи.

(2) Не са допустими за финансиране от 
Резерва:

1. данък върху добавената стойност;
2. разходи за подкрепа за преместване 

по смисъла на чл. 3, т. 8 от Регламент (ЕС) 
2021/1755.
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Чл. 16. Подпомагането от Резерва се 
предоставя под формата на възстановяване 
на действително направени допустими раз-
ходи и на финансиране с единна ставка за 
техническа помощ.

Чл. 17. (1) Верифицирането на разходите 
от органа, отговарящ за управлението на 
финансирането от Резерва, е цялостен процес 
на наблюдение и контрол на реализираните 
дейности, финансирани от Резерва, с цел 
потвърждаване допустимостта на разходите, 
извършени от получателите на финансира-
нето.

(2) Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1755 
процесът на верифициране на разходите се 
осъществява чрез документални проверки 
на всяко искане за плащане, подадено от 
получателите на финансирането, включи-
телно на придружаващата го документация, 
и проверки на място при получателите на 
финансирането, включително за спазване на 
чл. 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/1755 
(когато е приложимо).

Чл. 18. (1) Органът, отговарящ за управ-
лението на финансирането от Резерва, из-
вършва авансови, междинни и окончателни 
плащания въз основа на искания за плащане 
от получателя на финансирането, подадени 
посредством ИСУН.

(2) Условията и сроковете за извършване 
на плащанията към получателите на финан-
сиране от Резерва се определят в условията 
за изплащане по чл. 8, ал. 1, т. 2.

Чл. 19. (1) Органът, отговарящ за уп-
равлението на финансирането от Резерва, 
провежда процедури по администриране на 
нередности.

(2) Процедурата по администриране на 
нередност започва по инициатива на органа, 
отговарящ за управлението на финансирането 
от Резерва, или по сигнал.

(3) Органът, отговарящ за управлението на 
финансирането от Резерва, може да започне 
процедура по администриране на нередност 
и по сигнал, подаден от физическо или юри-
дическо лице, когато в него се съдържат 
достатъчно данни за извършена нередност.

(4) Органът, отговарящ за управлението 
на финансирането от Резерва, поддържа ре-
гистър, в който вписва постъпилите сигнали 
и установените от него нередности, засягащи 
средства от Резерва.

(5) Обстоятелствата, подлежащи на впис-
ване в регистъра по ал. 4, редът за извършване 
на проверка за установяване на нередност и 
докладването на нередностите пред АФКОС 
се определят по реда и условията на Наред-
бата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове.

Чл. 20. (1) Финансова подкрепа със 
средства от Резерва може да бъде отменена 
изцяло или частично чрез извършване на 
финансова корекция на следните основания:

1. когато по отношение на получателите 
на помощта е налице конфликт на интере-
си по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС) 
2018/1046;

2. за нарушаване на правилата за държавна-
та помощ по смисъла на чл. 107 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз;

3. за нарушаване на принципите за до-
бро финансово управление в съответствие с 
изиск ванията на чл. 33, чл. 36, параграф 1 и 
чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046;

4. за нарушаване на изискването по чл. 5, 
параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/1755;

5. не е налична одитна следа и/или анали-
тично отчитане на разходите в поддържаната 
от получателите на финансиране от Резерва 
счетоводна система;

6. за неизпълнение на одобрени показа-
тели за резултат.

(2) За случаите на нередности, за които 
се извършват финансови корекции по ал. 1, 
се прилага Наредбата за посочване на не-
редности, представляващи основания за 
извършване на финансови корекции, и про-
центните показатели за определяне размера 
на финансовите корекции по реда на Закона 
за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове.

Чл. 21. (1) Чрез извършването на финансови 
корекции се отменя предоставеното финан-
сиране от Резерва или се намалява размерът 
на допустимите засегнати от нарушението 
разходи с цел да се постигне или възстанови 
ситуацията, при която всички разходи са в 
съответствие с приложимото право на ЕС 
и българското законодателство.

(2) Общият размер на финансовите ко-
рекции не може да надвишава размера на 
реалното финансиране по конкретно заяв-
ление за финансиране.

(3) За една и съща нередност може да бъде 
приложена само веднъж финансова корекция.

(4) Извършената финансова корекция е 
основание за приключване на процедурата 
по администриране на нередността за същото 
нарушение.

Чл. 22. (1) Финансовата корекция се оп-
ределя по основание и размер с мотивирано 
решение на ръководителя на органа, отго-
варящ за управлението на финансирането 
от Резерва.

(2) Преди издаването на решението по 
ал. 1 органът, отговарящ за управлението на 
финансирането от Резерва, трябва да осигури 
възможност получателят на финансирането 
да представи в разумен срок, който не може 
да бъде по-кратък от две седмици, своите 
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писмени възражения по основателността 
и размера на финансовата корекция и при 
необходимост да приложи доказателства.

(3) Решението по ал. 1 се издава в едноме-
сечен срок от изтичането на срока за пред-
ставянето на възраженията по ал. 2, като в 
неговите мотиви се обсъждат представените 
от получателя на финансирането доказател-
ства и направените от него възражения.

Чл. 23. (1) Финансовата корекция се 
извършва от плащания към получателя на 
финансиране от Резерва, в които са включени 
засегнатите от нарушението разходи. Когато 
решението за определяне на финансовата 
корекция е издадено след съответното пла-
щане, финансовата корекция се извършва 
чрез доброволно изпълнение от получателя 
на финансиране от Резерва в 14-дневен срок. 

(2) Недължимо платени и надплатени 
суми, които не са финансова корекция и са 
вследствие на възобновена верификация, се 
установяват с отказ от верификация и се 
възстановяват чрез доброволно изпълнение 
от получателя на финансиране от Резерва в 
14-дневен срок. 

(3) Посоченият в ал. 1 и 2 14-дневен срок 
тече от датата, на която получателят на 
финансиране от Резерва е уведомен за дъл-
жимата сума посредством ИСУН, като при 
невъзстановяване на цялата сума в този срок 
се дължи и лихва за просрочени задължения. 

(4) Невъзстановените суми в срока по 
ал. 3 могат да бъдат прихванати от следващо 
плащане към получателя на финансиране от 
Резерва (ако е приложимо) заедно с дължи-
мите лихви.

(5) След окончателното плащане към 
получателя на финансиране от Резерва не-
извършените финансови корекции по ал. 1 и 
установените и невъзстановени недължимо 
платени и надплатени суми по ал. 2 са пуб-
лично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 24. Надплатеният аванс се установява 
с акт за установяване на публично вземане, 
издаден във връзка с чл. 62 от Закона за пуб-
личните финанси по реда на чл. 166, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
който се изпраща посредством ИСУН, и се 
възстановява от получателя на финансиране 
от Резерва чрез доброволно изпълнение в 
14-дневен срок от влизането в сила на този 
акт. При невъзстановяване на цялата сума 
на надплатения аванс в този срок се дължи 
и лихва за просрочени задължения.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 7а от Закона за нормативните 
актове във връзка с Регламент (ЕС) 2021/1755 
на Европейския парламент и на Съвета от 6 

октомври 2021 г. за създаване на резерв за 
приспособяване във връзка с последиците 
от Брексит.

§ 2. В Наредбата за посочване на не-
редности, представляващи основания за 
извършване на финансови корекции, и про-
центните показатели за определяне размера 
на финансовите корекции по реда на Закона 
за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, приета 
с Постановление № 57 на Министерския съвет 
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г.; изм. и 
доп., бр. 68 от 2017 г., бр. 67 от 2019 г. и бр. 19 
от 2020 г.), се правят следните допълнения:

1. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се създава т. 4:

„4. Резерва за приспособяване във връзка 
с последиците от Брексит.“

2. В § 2 от заключителните разпоредби 
накрая се добавя „и чл. 15 от Регламент (ЕС) 
2021/1755 на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 октомври 2021 г. за създаване 
на резерв за приспособяване във връзка с 
последиците от Брексит“.

§ 3. В допълнителните разпоредби на На-
редбата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, приета с Постановление № 173 на 
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, 
бр. 57 от 2016 г.; изм., бр. 55 от 2017 г. и бр. 90 
от 2018 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Създава се нов § 3:
„§ 3. Наредбата се прилага и за Резерва 

за приспособяване във връзка с последиците 
от Брексит.“

2. Досегашният § 3 става § 4 и в него се 
създава т. 3:

„3. За Резерва за приспособяване във 
връзка с последиците от Брексит – от иници-
алите на страната, от последните две цифри 
от годината на установяване на нередността, 
добавена абревиатура BREXIT, от поредния 
номер на регистрираната нередност за програ-
мата от четири символа, от поредния номер 
на уведомлението, започващ от 1. Отделните 
елементи се разделят с дясна наклонена черта. 
Пример: BG/23/BREXIT/0001/01.“

§ 4. В преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения:

1. Досегашният § 4 става § 5.
2. Досегашният § 5 става § 6.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Гълъб Донев 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
8132
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външни-
те работи за 2022 г. в размер на 45 000 лв. 
за увеличение на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите в Минис-
терството на външните работи – Централно 
управление, Дипломатическия институт към 
министъра на външните работи, Държавния 
културен институт към министъра на външ-
ните работи и Изпълнителната агенция за 
българите в чужбина.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите за персонал по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. по „Политика в областта на публич-
ната дипломация и публичните дейности в 
подкрепа на целите на външната политика“, 
бюджетна програма „Публична дипломация“, 
с 45 000 лв.

Чл. 3. (1) Министърът на външните работи, 
директорът на Дипломатическия институт 
към министъра на външните работи, ди-
ректорът на Държавния културен институт 
към министъра на външните работи и из-
пълнителният директор на Изпълнителната 
агенция за българите в чужбина да определят 
еднократно считано от 1 декември 2022 г. нов 
размер на индивидуалните основни месечни 
заплати за служителите на Министерството 
на външните работи – Централно управле-
ние, за служителите на Дипломатическия 
институт към министъра на външните рабо-
ти, за служителите на Държавния културен 
институт към министъра на външните ра-
боти и за служителите на Изпълнителната 
агенция за българите в чужбина.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. (1) Министърът на външните ра-
боти да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по цен-
тралния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. 
за персонал в размер 193 600 лв. във връзка с 
реализирани структурни промени и за дейст-
вия в условията на увеличения миграционен 
поток, както следва:

1. за Държавната агенция „Архиви“ – 
57 300 лв.;

2. за Държавната агенция за бежанците 
при Министерския съвет – 106 400 лв.;

3. за Националната комисия за борба с 
трафика на хора – 5900 лв.;

4. за Комплекс „Бояна“ – 24 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 

сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да 
се увеличат разходите по бюджета на Ми-
нистерския съвет за 2022 г. по „Политиката 
в областта на архивното дело“, бюджетна 
програма „Национален архивен фонд“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да 
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
терския съвет за 2022 г. по „Други бюджетни 
програми“, бюджетна програма „Убежище и 
бежанци“.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 и 
4 да се увеличат разходите по бюджета на 
Министерския съвет за 2022 г. по „Други 
бюджетни програми“, бюджетна програма 
„Други дейности и услуги“.

Чл. 5. (1) Председателят на Държавна аген-
ция „Архиви“, председателят на Държавната 
агенция за бежанците при Министерския съ-
вет, председателят на Националната комисия 
за борба с трафика на хора и управителят на 
Комплекс „Бояна“ да определят считано от 
1 декември 2022 г. нов размер на основните 
индивидуални месечни заплати на служите-
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лите в съответните ведомства при спазване 
на изискванията на Закона за защита от 
дискриминация.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 6. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 7. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министер-
ския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на електронното 

управление за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на електронното 
управление за 2022 г. за персонал в размер 
на 188 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на електронното управление“, бюджетна про-
грама „Електронно управление, електронна 
идентификация и информационна сигурност“, 
на Министерството на електронното управле-
ние за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на електронното упра-
вление да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на електронното 
управление за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В рамките на утвърдените средства 

по чл. 1, ал. 1 министърът на електронното 
управление и изпълнителният директор на 
Изпълнителна агенция „Инфраструктура на 
електронното управление“ да определят нов 
размер на индивидуалните основни месечни 
заплати на служителите в рамките на разхо-
дите за персонал по бюджета на Министер-
ството на електронното управление считано 
от 1 декември 2022 г.

(2) Определянето на нови размери на ин-
дивидуалните основни месечни заплати по 
ал. 1 да се извърши с акт на ръководителя 
на съответната структура.

(3) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на електронното 
управление.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на транспорта 

и съобщенията за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на транспор-
та и съобщенията за 2022 г. в общ размер до 
658 400 лв. за осигуряване финансирането на 
възнагражденията на служителите в админи-
страцията на Министерството на транспорта 
и съобщенията, Изпълнителна агенция „Же-
лезопътна администрация“, Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“, 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддър-
жане на река Дунав“, Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“, Национална мно-
гопрофилна транспортна болница „Цар Борис 
III“ – София, и Многопрофилна транспортна 
болница – Пловдив.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, необходи-
ма за извършването на разходи за персонал, 
да се увеличат разходите по бюджета на Ми-
нистерството на транспорта и съобщенията 
за 2022 г., както следва:

1. „Политика в областта на транспорта“, 
бюджетна програма „Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на безопасност, 
сигурност и екологосъобразност“, с 337 600 лв. 
и бюджетна програма „Търсене и спасяване 
във водния и въздушния транспорт“ с 8500 лв.;

2. бюджетна програма „Административно 
обслужване, медицинска и психологическа 
експертиза“ с 312 300 лв.

Чл. 3. (1) В рамките на разходите по чл. 1, 
ал. 1 министърът на транспорта и съобщенията 
и ръководителите на Изпълнителна агенция 
„Железопътна администрация“, Изпълни-
телна агенция „Автомобилна администра-
ция“, Изпълнителна агенция „Проучване и 
поддържане на река Дунав“, Изпълнителна 
агенция „Морска администрация“, Нацио-
нална многопрофилна транспортна болница 
„Цар Борис III“ – София, и Многопрофилна 
транспортна болница – Пловдив, да определят 
считано от 1 декември 2022 г. нов размер на 
основните индивидуални месечни заплати на 
служителите.

(2) Увеличението на индивидуалните ос-
новни месечни заплати на служителите се 
извършва въз основа на акт на министъра 
на транспорта и съобщенията/ръководителя 
на съответната администрация или оправо-
мощени от тях лица.

Чл. 4. Министърът на транспорта и съоб-
щенията да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на транспорта и 
съобщенията за 2022 г. и да уведоми минис-
търа на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на транспорта и 
съобщенията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г. в размер 125 000 лв. за ефективно 
управление и за увеличение на възнагражде-
нията на персонала въз основа на извършен 
анализ и план за оптимизиране и извършване 
на структурни промени в системата на ми-
нистерството.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 
2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2022 г., „Политика в 
областта на устойчивите и прозрачни публични 
финанси“, бюджетна програма „Защита на 
публичните финансови интереси“, показател 
„Персонал“.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. и по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа-

ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 93 981 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 2022 г. 
за финансово обезпечаване на дейности по 
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реализацията на модела за Централизирана 
система за персонализация за български 
лични документи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по цен-
тралния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на управлението и развитието на системата 
на Министерството на вътрешните работи“, 
бюджетна програма „Информационно осигу-
ряване и административно обслужване“, по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните ра-
боти да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. (1) Средствата до размера на сума-
та по чл. 1, ал. 1 може да се превеждат от 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г. по банкова сметка за чужди 
средства на Министерството на вътрешни-
те работи за обезпечаване на дейности по 
реализацията на модела за Централизирана 
система за персонализация за български 
лични документи.

(2) Преведените средства по сметката 
за чужди средства по ал. 1 се отразяват 
в изпълнението на съответните разходни 
показатели по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи за 2022 г.

Чл. 5. Икономията в показателите по 
чл. 2, ал. 2 не може да се използва за пое-
мането на нови ангажименти и задължения 
за разходи за други цели.

Чл. 6. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 16 
декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2022 г. в размер  
564 600 лв. за увеличаване на възнагражде-
нията на персонала във връзка с извършен 
функционален анализ за структурни промени 
в Министерството на образованието и науката, 
регионалните управления на образованието, 
Националната агенция за оценяване и акре-
дитация, Националната агенция за професи-
онално образование и обучение, Национал-
ния център за информация и документация, 
Националния инспекторат по образованието, 
Центъра за развитие на човешките ресурси, 
Центъра за образователна интеграция на де-
цата и учениците от етническите малцинства, 
Националния център за повишаване квали-
фикацията на педагогическите специалисти, 
Националния СТЕМ център, Националния 
студентски дом, Центъра за оценяване в 
предучилищното и училищното образование, 
Центъра за информационно осигуряване на об-
разованието, Центъра за учебно-тренировъчни 
фирми, Фонд „Научни изследвания“, Наци-
оналния музей на образованието – Габрово, 
Звеното за оперативно управление и финансово 
осигуряване на организационните структури 
на МОН и Националното издателство за об-
разование и наука „АЗБУКИ“.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите за персонал по бюджета на 
Министерството на образованието и науката 
по политики и бюджетни програми за 2022 г., 
както следва:

1. по „Политика в областта на всеобхват-
ното, достъпно и качествено предучилищно 
и училищно образование. Учене през целия 
живот“ по бюджетна програма „Осигуряване 
на качеството в системата на предучилищното 
и училищното образование“ – с 370 500 лв., по 
бюджетна програма „Улесняване на достъпа до 
образование. Приобщаващо образование“ – с 
2500 лв., и по бюджетна програма „Учене през 
целия живот“ – със 17 400 лв.

2. по „Политика в областта на равен достъп 
до качествено висше образование и развитие 
на научния потенциал“, по бюджетна програ-
ма „Подобряване на достъпа и повишаване 
на качеството във висшето образование“ – с 
20 900 лв., по бюджетна програма „Студент-
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ско подпомагане“ – с 3000 лв., по бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчи-
ва връзка образование – наука – бизнес като 
основа за развитие на икономика, базирана на 
знанието“ – с 8400 лв., и по бюджетна програ-
ма „Координация и мониторинг на научния 
потенциал за интегриране в европейското 
изследователско пространство и глобалната 
информационна мрежа“ – с 28 500 лв.;

3. по програма „Администрация“ – със 
113 400 лв.

Чл. 3. (1) Министърът на образованието и 
науката и ръководителите на: регионалните 
управления на образованието, Националната 
агенция за оценяване и акредитация, Наци-
оналната агенция за професионално образо-
вание и обучение, Националния център за 
информация и документация, Националния 
инспекторат по образованието, Центъра за 
развитие на човешките ресурси, Центъра за 
образователна интеграция на децата и ученици-
те от етническите малцинства, Националния 
център за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти, Националния 
СТЕМ център, Националния студентски дом, 
Центъра за оценяване в предучилищното и 
училищното образование, Центъра за ин-
формационно осигуряване на образованието, 
Центъра за учебно-тренировъчни фирми, Фонд 
„Научни изследвания“, Националния музей на 
образованието – Габрово, Звеното за опера-
тивно управление и финансово осигуряване 
на организационните структури на МОН и 
Националното издателство за образование и 
наука „АЗБУКИ“ да определят считано от 1 
декември 2022 г. нов размер на индивидуални-
те основни месечни заплати на служителите 
в посочените институции в съответствие с 
техните вътрешни правила за заплатите.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството за  
2022 г. в размер 123 700 лв. за увеличение на 
възнагражденията на персонала.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 
2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика за подобря-
ване на инвестиционния процес, поддържане, 
модернизация и изграждане на техническата 
инфраструктура“, по бюджета на Министер-
ството на регионалното развитие и благо-
устройството за 2022 г., както следва:

1. по бюджетна програма „Рехабилитация 
и изграждане на пътна инфраструктура“, по-
казател „Персонал“ – с 20 000 лв.;

2. по бюджетна програма „Устройство на 
територията, благоустройство, геозащита, 
водоснабдяване и канализация“, показател 
„Персонал“ – със 103 700 лв.

Чл. 3. (1) Председателят на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ и изпълнителният директор 
на Агенцията по геодезия, картография и ка-
дастър да определят считано от 1 декември 
2022 г. нов размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите в съответните 
ведомства при спазване на изискванията на 
Закона за защита от дискриминация.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на индивидуалните основни месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството да извърши съответни-
те промени по бюджета на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството за  
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа-

ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи  по 
бюджета на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
за персонал по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
за 2022 г. в размер 82 350 лв. за увеличение на 
възнагражденията на персонала след извърше-
ни структурни промени съгласно чл. 77, ал. 2 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2022 г. по „Политика в областта 
на държавните резерви, военновременните 
запаси и задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти“.

Чл. 3. (1) Председателят на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ да определи считано от 1 декември 
2022 г. нов размер на основните индивидуални 
месечни заплати на служителите в Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2022 г. при спазване на изисквани-
ята на Закона за защита от дискриминация.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Председателят на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Държавна агенция „Държавен резерв и во-
енновременни запаси“ за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет на 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на председателя на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Държавната комисия по сигур

ността на информацията за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди по бюджета на Държавната комисия по 
сигурността на информацията за 2022 г. за 
персонал в размер 86 500 лв. за увеличаване 
възнагражденията на персонала, както и за 
изплащане на обезщетенията при освобож-
даване на служители във връзка с извършен 
функционален анализ за структурните промени 
в администрацията на Държавната комисия 
по сигурността на информацията.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите по бюджета на Държавната 
комисия по сигурността на информацията за 
2022 г. по функционална област „Защита на 
класифицираната информация“, бюджетна 
програма „Организиране, осъществяване, 
координиране и контролиране на дейността 
по защитата на класифицираната информа-
ция и осигуряване на еднаквата є защита в 
национален и международен план“.

Чл. 3. (1) Председателят на Държавната 
комисия по сигурността на информацията да 
определи считано от 1 декември 2022 г. нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати на служителите в Държавната ко-
мисия по сигурността на информацията при 
спазване на изискванията на Закона за защита 
от дискриминация.



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  61   

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Председателят на Държавната ко-
мисия по сигурността на информацията да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Държавната комисия по сигурността на 
информацията за 2022 г. и да уведоми ми-
нистъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на председателя на Държавната 
комисия по сигурността на информацията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Съвета за електронни медии за 

2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Съвета за електронни медии за 
2022 г. в размер 19 000 лв. за увеличаване на 
възнагражденията на персонала въз основа на 
извършен анализ и осъществени структурни 
промени в администрацията на ведомството.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по функционална област 
„Регулиране на радио- и телевизионния пазар“, 
бюджетна програма „Надзор, лицензионни, 
регистрационни и правни режими“, по бюдже-
та на Съвета за електронни медии за 2022 г.

Чл. 3. (1) Председателят на Съвета за 
електронни медии да определи считано от 1 
декември 2022 г. нов размер на основните ин-
дивидуални месечни заплати на служителите 
в Съвета за електронни медии.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-

дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Председателят на Съвета за електрон-
ни медии да извърши съответните промени по 
бюджета на Съвета за електронни медии за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на председателя на Съвета за елек-
тронни медии.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Националния статистически 

институт за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Националния статистически 
институт за 2022 г. за персонал в размер  
179 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Нацио-
налния статистически институт за 2022 г. 
по функционална област „Безпристрастна, 
обективна, навременна и точна информация 
за състоянието на Република България“.

Чл. 3. (1) Председателят на Националния 
статистически институт да определи считано 
от 1 декември 2022 г. нов размер на основните 
индивидуални месечни заплати на служите-
лите в Националния статистически институт.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Председателят на Националния ста-
тистически институт да извърши съответните 
промени по бюджета на Националния ста-
тистически институт за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на председателя на Националния 
статистически институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ за  2022 г. в 
размер 30 000 000 лв. за закупуване на калиев 
йодид съгласно актуализираните номенкла-
турни списъци на държавните резерви.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходи и/или трансфери 
по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на държавните резерви, военновременните 
запаси и задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти“, бюджетна програма „Дър-
жавни резерви и военновременни запаси“, 
на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 42, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. (1) За обезпечаване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за 
чужди средства на Държавна агенция „Дър-
жавен резерв и военновременни запаси“.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. 
по сметката по ал. 1 средства се отразяват 
в изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
за 2022 г.

(3) Икономията в показателите по чл. 2, 
ал. 2 не може да се използва за поемането на 
ангажименти и нови задължения за разходи 
и други цели.

Чл. 4. Председателят на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Държавна агенция „Държавен резерв и во-
енновременни запаси“ за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Към Списъка на стоките по чл. 79, 
ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за 
обществените поръчки, приет с Постановление 
№ 191 на Министерския съвет за одобряване 
на Списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и 
чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществени-
те поръчки  (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. 
и доп., бр. 99 от 2016 г.), се добавя нов ред, 
както следва:
„

CPV код Предмет на 
обществената 

поръчка

До-
пълни-
телен 
код

Описание 
на допъл-
нителния 

код

1 2 3 4

33696300 Калиев йодид
“

§ 3. Параграф 2 се прилага до 1 един месец 
от влизането в сила на постановлението.

§ 4. Изпълнението на постановлението се 
възлага на председателя на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8175

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на регио-
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налното развитие и благоустройството за 
2022 г. в размер 318 931 830 лв. за изпълне-
ни ремонтно-възстановителни дейности по 
републиканската пътна мрежа.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да 
се увеличат разходите по „Политика за 
подобряване на инвестиционния процес, 
поддържане, модернизация и изграждане 
на техническата инфраструктура“, бюджет-
на програма „Рехабилитация и изграждане 
на пътна инфраструктура“, по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2022 г.

(2) Със сумата 367 657 800 лв. да се уве-
личи показателят по чл. 23, ал. 3, т. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството на базата на 
фактически извършените разходи да извър-
ши съответните промени по бюджета на 
Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 
декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8176

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на здравеопаз

ването за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 4 616 700 лв. по бюджета 

на Министерството на здравеопазването 
за 2022 г. за увеличаване на разходите за 
персонал за регионалните здравни инспек-
ции и центровете за спешна медицинска 
помощ – второстепенни разпоредители с 
бюджет към министъра на здравеопазването.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите 
и/или трансферите по централния бюджет 
за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по показател „Персо-
нал“ по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2022 г., разпределени, 
както следва:

1.  по „Политика в областта на промоция-
та, превенцията и контрола на общественото 
здраве“ общо с 849 900 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма „Държавен здравен 
контрол“ с 523 600 лв.;

б) бюджетна програма „Профилактика и 
надзор на заразните болести“ с 326 300 лв.;

2. по „Политика в областта на диагности-
ката и лечението“ общо с 3 589 200 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма „Контрол на меди-
цинските дейности, здравна информация и 
електронно здравеопазване“ със 189 200 лв.;

б) бюджетна програма „Спешна меди-
цинска помощ“ с 3 400 000 лв.;

3. по бюджетна програма „Администра-
ция“ със 177 600 лв.

Чл. 3. Ръководителите на регионалните 
здравни инспекции да определят считано 
от 1 декември 2022 г. нов размер на инди-
видуалните основни месечни заплати на 
всички служители, увеличен с не повече от  
30 на сто от досегашния размер.

Чл. 4. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 109, ал. 3 от Закона за публич-
ните финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
20 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8177
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на омбудсмана на Република Бъл

гария за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на омбудсмана на Република 
България за 2022 г. за персонал в размер 
10 075 лв. във връзка с увеличения брой ин-
дивидуални и колективни жалби и петиции на 
гражданите и Препоръка „134.17 Укрепване на 
националните институции по правата на чо-
века в съответствие с Парижките принципи“. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на омбуд-
смана на Република България за 2022 г. по 
Функционална област „Защита правата на 
гражданите“, бюджетна програма „Застъп-
ничество и защита на правата и свободите 
на гражданите“.

Чл. 3. (1) Омбудсманът на Република 
България да определи считано от 1 декември 
2022 г. нов размер на основните индивиду-
ални месечни заплати на служителите в 
институцията на омбудсмана при спазване 
на изискванията на Закона за защита от 
дискриминация.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов 
размер на основните индивидуални месечни 
заплати не може да бъде по-нисък от пре-
дишния размер на индивидуалните основни 
месечни заплати на служителите.

Чл. 4. Омбудсманът на Република България 
да извърши съответните промени по бюджета 
на омбудсмана за 2022 г. и да уведоми ми-
нистъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на омбудсмана на Република 
България.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
20 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 79 на 
Министерския съвет от 2022 г. за уреждане 
на отношенията, свързани със закриването 
на Националния компенсационен жилищен 
фонд (обн., ДВ, бр. 36 от 2022 г.; изм., бр. 70 

и 85 от 2022 г.)

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

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думата „седеммесечен“ 
се заменя с „едногодишен“.

Заключителни разпоредби

§ 2. Разходите по ликвидация на закри-
тия Национален компенсационен жилищен 
фонд през 2023 г. са за сметка на средствата 
по бюджета на Министерството на финан-
сите за 2023 г. въз основа на одобрени от 
председателя на ликвидационната комисия 
документи.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465  
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национална 
програма „Подкрепа на образователните ме

диатори и социалните работници“

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 4 501 365 лв. по бюджетите на 
общините за 2022 година за финансово осигу-
ряване на дейности по Национална програма 
„Подкрепа на образователните медиатори и 
социалните работници“, разпределени съглас-
но приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаление на 
утвърдените разходи по „Политика в област-
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2022 г.
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(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се намалят 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за 
публичните финанси и т. 4 от Решение № 302 
на Министерския съвет от 2022 г. за одобря-
ване на национални програми за развитие на 
образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение  
към чл. 1, ал. 1

Допълнителни трансфери по бюджетите на 
общините по Национална програма „Подкрепа 
на образователните медиатори и социалните 

работници“ за 2022 година

Община Област Сума 
(в лв.)

Банско Благоевград 2 730

Благоевград Благоевград 11 206

Гоце Делчев Благоевград 27 990

Гърмен Благоевград 20 886

Петрич Благоевград 41 708

Разлог Благоевград 3 595

Община Област Сума 
(в лв.)

Сандански Благоевград 25 975

Симитли Благоевград 12 436

Хаджидимово Благоевград 10 710

Якоруда Благоевград 15 742

Айтос Бургас 12 450

Бургас Бургас 45 691

Камено Бургас 17 199

Карнобат Бургас 45 850

Несебър Бургас 19 889

Поморие Бургас 27 011

Приморско Бургас 5 900

Руен Бургас 26 963

Созопол Бургас 16 262

Средец Бургас 25 731

Сунгурларе Бургас 42 146

Аврен Варна 8 320

Аксаково Варна 14 738

Бяла Варна 9 135

Варна Варна 12 864

Вълчи дол Варна 26 069

Долни чифлик Варна 48 141

Дългопол Варна 48 447

Провадия Варна 48 508

Суворово Варна 5 673

Велико Търново Велико Търново 16 453

Горна Оряховица Велико Търново 19 533

Елена Велико Търново 27 898

Златарица Велико Търново 13 538

Лясковец Велико Търново 10 973

Павликени Велико Търново 27 436

Полски Тръмбеш Велико Търново 12 009

Свищов Велико Търново 28 503

Стражица Велико Търново 10 250

Сухиндол Велико Търново 7 032

Белоградчик Видин 3 275

Брегово Видин 13 100

Димово Видин 14 651

Кула Видин 7 562

Макреш Видин 2 761

Ново село Видин 13 100

Ружинци Видин 1 907
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Община Област Сума 
(в лв.)

Чупрене Видин 4 437

Борован Враца 35 496

Бяла Слатина Враца 45 892

Враца Враца 30 504

Козлодуй Враца 24 859

Криводол Враца 12 879

Мездра Враца 10 579

Мизия Враца 13 100

Оряхово Враца 6 550

Роман Враца 13 609

Хайредин Враца 19 049

Дряново Габрово 5 620

Севлиево Габрово 47 960

Балчик Добрич 11 726

Генерал Тошево Добрич 31 396

Добрич Добрич 27 025

Добричка Добрич 42 592

Крушари Добрич 12 437

Тервел Добрич 23 305

Шабла Добрич 3 119

Кирково Кърджали 6 550

Крумовград Кърджали 22 577

Кърджали Кърджали 42 324

Бобов дол Кюстендил 2 560

Дупница Кюстендил 8 674

Кюстендил Кюстендил 33 357

Невестино Кюстендил 17 800

Ловеч Ловеч 7 331

Луковит Ловеч 29 041

Тетевен Ловеч 5 204

Троян Ловеч 14 110

Угърчин Ловеч 6 504

Ябланица Ловеч 12 201

Берковица Монтана 37 350

Бойчиновци Монтана 11 102

Брусарци Монтана 13 351

Вълчедръм Монтана 34 635

Вършец Монтана 12 513

Георги Дамяново Монтана 5 142

Лом Монтана 29 825

Медковец Монтана 18 393

Община Област Сума 
(в лв.)

Монтана Монтана 29 010

Якимово Монтана 5 052

Брацигово Пазарджик 9 271

Велинград Пазарджик 4 460

Лесичово Пазарджик 11 507

Пазарджик Пазарджик 93 660

Панагюрище Пазарджик 5 888

Пещера Пазарджик 13 202

Ракитово Пазарджик 19 289

Септември Пазарджик 26 622

Стрелча Пазарджик 11 399

Брезник Перник 11 840

Перник Перник 17 012

Радомир Перник 3 275

Трън Перник 5 397

Гулянци Плевен 11 774

Долна Митрополия Плевен 14 036

Долни Дъбник Плевен 35 307

Искър Плевен 18 183

Кнежа Плевен 15 877

Левски Плевен 18 803

Никопол Плевен 5 734

Плевен Плевен 88 380

Пордим Плевен 20 522

Червен бряг Плевен 37 713

Асеновград Пловдив 11 806

Брезово Пловдив 9 211

Калояново Пловдив 11 597

Карлово Пловдив 45 641

Кричим Пловдив 17 175

„Марица“ Пловдив 70 276

Пловдив Пловдив 51 863

Първомай Пловдив 27 648

Раковски Пловдив 9 287

„Родопи“ Пловдив 18 506

Садово Пловдив 37 593

Сопот Пловдив 3 642

Стамболийски Пловдив 25 133

Съединение Пловдив 4 865

Хисаря Пловдив 6 550

Завет Разград 9 995
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Община Област Сума 
(в лв.)

Исперих Разград 7 532

Кубрат Разград 5 982

Лозница Разград 11 936

Разград Разград 23 963

Бяла Русе 6 278

Русе Русе 34 628

Сливо поле Русе 6 698

Алфатар Силистра 5 702

Главиница Силистра 4 902

Дулово Силистра 12 475

Кайнарджа Силистра 20 675

Силистра Силистра 12 734

Ситово Силистра 9 452

Тутракан Силистра 29 783

Котел Сливен 31 948

Нова Загора Сливен 49 069

Сливен Сливен 132 671

Твърдица Сливен 17 227

Девин Смолян 2 536

Смолян Смолян 39 371

Столична София-град 100 527

Горна Малина София област 12 542

Долна баня София област 6 087

Етрополе София област 5 839

Ихтиман София област 29 312

Костенец София област 12 573

Правец София област 6 142

Самоков София област 4 397

Братя Даскалови Стара Загора 17 756

Гурково Стара Загора 4 394

Гълъбово Стара Загора 46 978

Казанлък Стара Загора 42 749

Мъглиж Стара Загора 41 494

Николаево Стара Загора 15 367

Опан Стара Загора 13 100

Павел баня Стара Загора 55 688

Раднево Стара Загора 29 848

Стара Загора Стара Загора 74 894

Чирпан Стара Загора 41 434

Антоново Търговище 35 125

Омуртаг Търговище 68 409

Община Област Сума 
(в лв.)

Опака Търговище 13 100

Попово Търговище 53 941

Търговище Търговище 59 847

Димитровград Хасково 23 795

Любимец Хасково 53 692

Маджарово Хасково 13 100

Свиленград Хасково 15 894

Симеоновград Хасково 9 488

Стамболово Хасково 38 303

Тополовград Хасково 23 897

Харманли Хасково 58 773

Хасково Хасково 88 340

Велики Преслав Шумен 3 071

Венец Шумен 15 589

Върбица Шумен 19 933

Каолиново Шумен 12 203

Каспичан Шумен 6 721

Никола Козлево Шумен 36 232

Нови пазар Шумен 21 562

Смядово Шумен 12 047

Хитрино Шумен 5 532

Шумен Шумен 78 683

Болярово Ямбол 11 874

Стралджа Ямбол 16 412

„Тунджа“ Ямбол 67 531

Ямбол Ямбол 14 963

Общо 4 501 365
8236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. във връзка с увеличаване капитала 

на търговски дружества

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

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. за допълнителни плащания в част-
та на финансирането на бюджетното салдо 
за сметка на централния бюджет в размер 
13 000 000 лв. за увеличаване капитала на 
търговски дружества, както следва:

1. „Сердика спортни имоти“ – ЕАД – с  
1 000 000 лв.;
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2. „Национална спортна база“ – ЕАД – с 
6 000 000 лв.;

3. „Академика 2011“ – ЕАД – с 6 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта 

да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 4,  т. 1 от Закона за пуб-
личните финанси.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на Българското национално радио 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
по бюджета на Българското национално радио 
за 2022 г. в размер 1 660 000 лв. за придоби-
ване на дълготрайни активи и осигуряване на 
високо ниво на защита на информационната 
и комуникационната инфраструктура.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 2. Със средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличи бюджетното взаимоотношение на 
централния бюджет с бюджета на Българското 
национално радио за 2022 г.

Чл. 3. Генералният директор на Българ-
ското национално радио да извърши съот-
ветните промени по бюджета на Българското 
национално радио за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 70, ал. 4, т. 2 от 
Закона за радиото и телевизията.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на генералния директор на Българ-

ското национално радио, който отговаря и за 
използването и отчитането на средствата при 
спазване на законодателството по държавните 
помощи. Средствата по чл. 1, ал. 1 могат да 
се разходват след представяне на оценка от-
носно приложимостта по реда на правилата 
за държавните помощи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г., както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на пожарната 

безопасност и защитата на населението при 
извънредни ситуации“, бюджетна програма 
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието при пожари, бедствия и извънредни 
ситуации“, с 1 513 000 лв.;

б) „Политика в областта на управлението 
и развитието на системата на Министерството 
на вътрешните работи“, в т. ч. по бюджетна 
програма „Информационно осигуряване и 
административно обслужване“, с 31 264 000 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на противодей-

ствието на престъпността и опазването на 
обществения ред“, бюджетна програма „Про-
тиводействие на престъпността, опазване на 
обществения ред и превенция“, с 20 504 000 лв.;

б) „Политика в областта на защитата на 
границите и контрол на миграционните про-
цеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, 
охрана на държавната граница, регулиране 
и контрол на миграционните процеси“, с  
226 000 лв.;

в) „Политика в областта на управлението 
и развитието на системата на Министерство-
то на вътрешните работи“ с 12 047 000 лв., 
в т. ч. по бюджетна програма „Медицинско 
обслужване“ с 5 368 000 лв. и по бюджетна 
програма „Научни изследвания и разработки, 
обучение и квалификация“ с 6 679 000 лв.
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(2) По бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г. по „Политика 
в областта на управлението и развитието на 
системата на Министерството на вътреш-
ните работи“, бюджетна програма „Инфор-
мационно осигуряване и административно 
обслужване“, да се създаде администриран 
разходен параграф „Наложена финансова 
корекция по проект LEAPFROG, съгласно 
Грантово споразумение ECHO/SUB/2018/
BUF01/782233“ – 2301 лв.

Чл. 2. Министърът на вътрешните работи 
да извърши налагащите се от чл. 1 промени 
по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 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 и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политика/бюджетни програми по бюдже
та на Министерството на енергетиката за 

2022 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политика/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на енергетиката за 2022 г., 
както следва: 

1. Намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на устойчивото и конкурен-
тоспособно енергийно развитие“ по бюджетна 
програма „Устойчиво енергийно развитие“ с 
90 000 лв. по показател „Персонал“ и по бю-
джетна програма „Подобряване на процесите 
на концесиониране и управление на подзем-
ните богатства и геоложките изследвания“ с 
10 000 лв. по показател „Персонал“.

2. Увеличава утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Администрация“ със  
100 000 лв. по показател „Персонал“.

Чл. 2. Министърът на енергетиката да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на енергетиката за 2022 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 енергетиката. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. за финансиране дейността 
на българските неделни училища в чужбина 
по Постановление № 90 на Министерския 

съвет от 2018 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образовани-
ето и науката за 2022 г. в размер 1 130 566 лв. 
за финансиране дейността на българските 
неделни училища в чужбина по Постановле-
ние № 90 на Министерския съвет от 2018 г. 
(обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 85 
от 2020 г. и бр. 36 от 2022 г.).

(2) Сумата по ал. 1 се осигурява за смет-
ка на предвидените разходи по централния 
бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики 
по чл. 1, ал. 5, т. 2.8 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Образование на българите в чужбина“, по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 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 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.8 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 
2022 г. и във връзка с  чл. 1, чл. 20 и чл. 22 от 
Постановление № 90 на Министерския съвет 
от 2018 г. за българските неделни училища 
в чужбина.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта 

за 2022 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 бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на спорта за 

учащи и спорта в свободното време“ с  
1 370 000 лв., в т. ч. по:

аа) бюджетна програма „Спорт за учащи“ 
с 652 400 лв.;

бб) бюджетна програма „Спорт в свобод-
ното време“ със 717 600 лв.;

б) бюджетна програма „Администрация“ 
с 489 150 лв., в т. ч. показател „Персонал“ с 
489 150 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на спорта за учащи 

и спорта в свободното време“ със 173 800 лв., 
както следва:

аа) бюджетна програма „Спорт за учащи“ 
със 107 600 лв., в т. ч. показател „Персонал“ 
със 107 600 лв.;

бб) бюджетна програма „Спорт в свобод-
ното време“ с 66 200 лв., в т. ч. показател 
„Персонал“ с 66 200 лв.;

б) „Политика в областта на спорта за висо-
ки постижения“ с 1 624 550 лв., както следва:

аа) бюджетна програма „Олимпийска 
подготовка“ с 1 188 000 лв., в т. ч. показател 
„Персонал“ със 101 000 лв.;

бб) бюджетна програма „Спорт за високи 
постижения“ с 436 550 лв., в т. ч. показател 
„Персонал“ със 153 550 лв.;

в) „Политика в областта на привеждането 
на спортните обекти и съоръжения във вид, 
отговарящ на съвременните международни 
стандарти“, бюджетна програма „Спортни 
обекти и съоръжения“, с 60 800 лв., в т. ч. 
показател „Персонал“ с 60 800 лв.

Чл. 2. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 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 младежта и спорта.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на приемането му.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от 
Закона за държавния бюджет на Републи
ка България за 2022 г. за непредвидени и/
или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфе-
ри за 2022 г. за предотвратяване, овладяване 
и преодоляване на последиците от бедствия 
в общ размер 1 936 790 лв., разпределени, 
както следва:

1. трансфер по бюджета на Община Бургас 
за разплащане на непредвидени разходи за 
неотложни аварийни работи за овладяване 
на частично бедствено положение на терито-
рията на общината вследствие на шквал на 
17 септември 2022 г. – 1 433 885 лв.;
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2. трансфер по бюджета на Община Сливен 
за разплащане на непредвидени разходи за 
възстановяване на компрометирана корекция 
на р. Луда Камчия в урбанизираната територия 
на с. Раково – 46 468 лв.;

3. трансфер по бюджета на Община Стара 
Загора за разплащане на непредвидени раз-
ходи за нанесени щети в резултат на пожар 
на територията на с. Пъстрово на 9 август 
2022 г. – 25 517 лв.;

4. трансфер по бюджета на Столичната 
община в общ размер 420 081 лв., от които: 

а) за премахване на падналите дървета в 
коритото на р. Искър, установени при съв-
местна проверка на Столичната община и 
РИОСВ – София – 350 000 лв.;

б) за възстановяване на средства за извър-
шени спешни аварийни и неотложно-възста-
новителни дейности в район „Лозенец“, район 
„Сердика“, район „Красна поляна“, район 
„Витоша“ и район „Връбница“ на територи-
ята на Столичната община през юни и юли 
2022 г. – 70 081 лв.; 

5. трансфер по бюджета на Община Лю-
бимец за разплащане на извършени непред-
видени разходи за овладяване на пожар на 
територията на община Любимец в периода 
9 – 11 август 2022 г. – 10 839 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
се предоставят от централния бюджет по 
бюджетите на общините като трансфер за 
други целеви разходи. 

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2022 г. в частта за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз-
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително на бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер чрез 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за Университета за национално и 

световно стопанство – София, за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен транс-
фер в размер 1 940 000 лв. чрез бюджета на 
Министерството на образованието и науката 
за 2022 г. за Университета за национално и 
световно стопанство – София, за модерниза-
ция на библиотеката на университета.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. и по бюджета 
на Университета за национално и световно 
стопанство – София, и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на ректора на Университета за 
национално и световно стопанство – София.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 475 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 500 000 лв. за под-
помагане на 5000 семейства в тежко социално 
положение в средите на българската общност 
в Република Молдова.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.
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Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна дип-
ломация“, бюджетна програма „Европейска 
политика. Регионално и двустранно сътруд-
ничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни 
отношения с държавите – членки на ЕС, 
ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното кралство“, по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г.

(2) По бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г., по „Политика в 
областта на активната двустранна и много-
странна дипломация“, бюджетна програма 
„Европейска политика. Регионално и дву-
странно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. 
Двустранни отношения с държавите – членки 
на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното крал-
ство“, да се създаде администриран разходен 
параграф „Издръжка“ – „Подпомагане на 
българската общност в Република Молдова“ 
в размер 500 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. и 
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8247

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 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 отбраната за 2022 г. за 
допълнителни плащания в частта на финан-
сирането на бюджетното салдо за сметка на 
централния бюджет в размер 300 000 лв. за 
увеличаване капитала на Специализирана 

болница за рехабилитация „Света Богороди-
ца“ – ЕООД, с. Нареченски бани.

Чл. 2. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 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 отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8248

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 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 отбраната за 2022 г. за 
допълнителни плащания в частта на финан-
сирането на бюджетното салдо за сметка на 
централния бюджет в размер 1 339 000 лв. за 
увеличаване капитала на „Специализирана 
болница за рехабилитация – ВИТА“ – ЕООД, 
Велинград.

Чл. 2. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 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 отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8249
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 148 970 лв. за оси-
гуряване престоя на евакуирани в България 
афганистански граждани.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 
2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на външните работи, по Политика 
„Активна двустранна и многостранна дипло-
мация“, бюджетна програма „Двустранни 
отношения с държави извън ЕС и ЕИП“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. на базата на фактически извършените 
разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси. 

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
19 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на културата за 2022 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 бюджета 
на Министерството на културата за 2022 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на опазване на движимо-
то и недвижимото културно наследство“ с 
201 574 лв., в т. ч. намаление по бюджетна 
програма „Опазване на недвижимото културно 
наследство“ с 200 000 лв., в т. ч. по показа-
тел „Персонал“ – 150 000 лв., и по показател 
„Издръжка“ – 50 000 лв., и по бюджетна про-
грама „Опазване и представяне на движимото 
културно наследство и визуалните изкуства“ 
с 1574 лв. по показател „Издръжка“;

2. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на създаване и популяри-
зиране на съвременно изкуство в страната и в 
чужбина и достъп до качествено художествено 
образование“ с 4 127 051 лв., в т. ч. намаление 
по бюджетна програма „Национален фонд 
„Култура“ със 114 156 лв. по показател „Из-
дръжка“, намаление по бюджетна програма 
„Сценични изкуства“ с 2 861 394 лв., в т. ч. 
по показател „Издръжка“ – 6980 лв., и по по-
казател „Капиталови разходи“ – 2 854 414 лв., 
намаление по бюджетна програма „Фестивали, 
конкурси, събития и чествания“ с 551 501 лв., 
в т. ч. по показател „Издръжка“, намаление по 
бюджетна програма „Подпомагане развитието 
на българската култура и изкуства, на българ-
ския книжен сектор, библиотеки и читалища“ 
със 100 000 лв. по показател „Персонал“ и 
намаление по бюджетна програма „Популя-
ризиране на българската култура в чужбина“ 
с 500 000 лв. по показател „Персонал“;

3. намалява утвърдените разходи по бюджет-
на програма „Администрация“ с 542 107 лв. 
по показател „Издръжка“;

4. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на опазване на движимо-
то и недвижимото културно наследство“ с 
3 527 051 лв., в т. ч. увеличение по бюджетна 
програма „Опазване на недвижимото културно 
наследство“ със 784 063 лв. по показател „Ка-
питалови разходи“, увеличение по бюджетна 
програма „Опазване и представяне на дви-
жимото културно наследство и визуалните 
изкуства“ с 2 742 988 лв., в т. ч. по показател 
„Издръжка“ – 672 637 лв., и по показател 
„Капиталови разходи“ – 2 070 351 лв.;

5. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на създаване и популяри-
зиране на съвременно изкуство в страната и в 
чужбина и достъп до качествено художествено 
образование“ с 593 681 лв., в т. ч. увеличение 
по бюджетна програма „Национален фонд 
„Култура“ със 148 586 лв. по показател „Из-
дръжка“ и по бюджетна програма „Обучение 
на кадри в областта на изкуството и култу-
рата“ с 445 095 лв. по показател „Издръжка“;

6. увеличава утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Администрация“ със 
750 000 лв., в т. ч. по показател „Персо-
нал“ – 750 000 лв.
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Чл. 2. Министърът на културата да извър-
ши налагащите се промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2022 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 културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 21 
декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8251

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 10 000 000 лв. по бюджета 
на Министерството на финансите за 2022 г. 
за финансово обезпечаване на процеса по 
техническата подготовка за въвеждането на 
еврото в Република България, както и на 
комуникационните дейности, свързани с това.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. По бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г. по „Политиката в об-
ластта на устойчивите и прозрачни публични 
финанси“, бюджетна програма „Бюджет и 
финансово управление“, се създава админи-
стриран разходен параграф „Провеждане на 
техническата подготовка за членството на 
България в еврозоната“ в размер на сумата 
по чл. 1, ал. 1. 

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат разходите по бюджета на Министерството 
на финансите за 2022 г. по „Политиката в об-
ластта на устойчивите и прозрачни публични 
финанси“, бюджетна програма „Бюджет и 
финансово управление“, и показателите по 
чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 4. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка 
за чужди средства на Министерството на 
финансите.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. по 
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г.

Чл. 5. Икономията в показателите по 
чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. не може 
да се използва за поемането на нови анга-
жименти и нови задължения за разходи за 
други цели.

Чл. 6. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. и по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 21 
декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

8252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 
2022 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 здравеопазването за 2022 г. 
за допълнителни плащания в частта на фи-
нансирането на бюджетното салдо за сметка 
на централния бюджет в размер 15 000 000 лв. 
за увеличаване капитала на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Лозенец“ – ЕАД.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 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 здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8253
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 
2022 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 здравеопазването за 2022 г. 
за допълнителни плащания в частта на фи-
нансирането на бюджетното салдо за сметка 
на централния бюджет в размер 3 818 230 лв. 
за увеличаване капитала на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Св. Пантелей-
мон“ – Ямбол“ – АД, гр. Ямбол.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 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 здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби, приета 
с Постановление № 298 на Министерския 
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 
от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., 
бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28 
от 2016 г., бр. 22 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., 

бр. 36 от 2019 г. и бр. 30 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 14, ал. 1, т. 1 след думите „изку-
ството и науката“ се добавя „или на място, 
свързано с получаване на златен, сребърен 
или бронзов медал от международна олим-
пиада, международен конкурс или състезание 
в областта на науката“.

§ 2. В чл. 14а, ал. 2, т. 4 след думите „по 
чл. 14, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя 
„включително за получаване на златен, сре-
бърен или бронзов медал“.

§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 1 след думите „из-
куствата и науката“ се добавя „или на място, 
свързано с получаване на златен, сребърен 
или бронзов медал от международна олим-
пиада, международен конкурс или състезание 
в областта на науката“ и се поставя запетая.

§ 4. В чл. 16а, ал. 2 след думите „по чл. 16, 
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „вклю-
чително за получаване на златен, сребърен 
или бронзов медал“.

§ 5. В приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 
думите „Класиран на ..… място“ се заменят с 
„Класиран на ..… място/получил …….. медал“.

§ 6. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 2 
се правят следните изменения:

1. Думите „Класиран/класирана на … място“ 
се заменят с „Класиран/класирана на … място 
(получил/получила ……….. медал)“.

2. Думите „ученик към момента на класи-
рането“ се заменят с „ученик към момента 
на класирането, съответно на получаването 
на медала“ и се поставя запетая.

3. Думите „Документ, удостоверяващ кла-
сирането по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „Доку-
мент, удостоверяващ класирането по чл. 14, 
ал. 1, включително получаването на медала“.

4. Думите „Документ, удостоверяващ кла-
сирането по чл. 16, ал. 1“ се заменят с „Доку-
мент, удостоверяващ класирането по чл. 16, 
ал. 1, включително получаването на медала“.

§ 7. В приложение № 3 към чл. 19, ал. 1 
думите „Класиран на ..… място“ се заменят с 
„Класиран на ..… място/получил …….. медал“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2023 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

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

2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 37 620 000 лв. по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. за изпълнение 
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ
между Министерството на образованието и 
науката на Република България и Министер
ството на образованието и професионалното 
обучение на Кралство Испания за сътрудни
чество относно паралелките с училищен учебен 
план за профилирано образование с интензивно 
изучаване на испански език в българските 
профилирани гимназии и средни училища

(Одобрено с Решение № 733 от 5 октомври 
2022 г. на Министерския съвет. В сила от 

15 ноември 2022 г.)
Министерството на образованието и наука-

та на Република България, наричано по-долу 
„Българската страна“,

и
Министерството на образованието и про-

фесионалното обучение на Кралство Испания, 
наричано по-долу „Испанската страна“,

по-долу наричани заедно „двете Страни“,
В съответствие с чл. 9, буква „б“ от Спо-

годбата за културно, образователно и научно 
сътрудничество между Република България 
и Кралство Испания, в сила от 13.10.2015 г.,

Водени от желанието си да задълбочат 
ползотворното сътрудничество във връзка с 
функционирането на паралелките с училищен 
учебен план за профилирано образование с 
интензивно изучаване на испански език в 
българските профилирани гимназии и средни 
училища,

Изразявайки своята удовлетвореност от 
положителните резултати от изпълнението 
на Споразумението между Министерството 
на образованието и науката на Република 
България и Министерството на образование-
то, културата и спорта на Кралство Испания 
относно създаването и работата на билингвал-
ните паралелки с испански език в средните 
училища на Република България, организа-
цията на зрелостния изпит за учениците от 
тези паралелки и необходимите изисквания за 
издаване на диплома за средно образование от 
Министерството на образованието, културата 
и спорта на Кралство Испания, подписано на 
18 септември 2001 г. в гр. София,

Отчитайки законодателните промени в 
областта на образованието и в двете държави,

се споразумяха за следното:

Член 1
Предмет на Споразумението

Предмет на настоящото Споразумение е 
определянето на рамката и на условията на 
институционалното сътрудничество меж-

на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила 
в Република България вследствие на воен-
ните действия в Украйна, приета с Решение 
№ 145 на Министерския съвет от 2022 г., и 
Програмата за хуманитарно подпомагане на 
разселени лица от Украйна с предоставена 
временна закрила в Република България, 
приета с Решение № 317 на Министерския 
съвет от 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на икономии на разходите по чл. 1, 
ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. чрез пре-
структуриране на разходите по централния 
бюджет за 2022 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. 

(4) Средства по ал. 1 не могат да бъдат из-
ползвани за поемането на нови ангажименти 
и нови задължения за разходи за други цели.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на туризма за 2022 г. по „Политика в 
областта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“. 

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 2022 г. 
суми по ал. 1 се отразяват в изпълнението на 
съответните разходни показатели по бюджета 
на Министерството на туризма за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на туризма да извърши 
съответните промени по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 110 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
21 декември 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов
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ду Страните в подкрепа на обучението по 
испански език и култура в паралелките с 
училищен учебен план за профилирано обра-
зование с интензивно изучаване на испански 
език в българските профилирани гимназии 
и средни училища, интегрирани в мрежата 
на билингвалните паралелки, създадена от 
Министерството на образованието и профе-
сионалното обучение на Кралство Испания в 
страните от Централна и Източна Европа и 
Китай, както и в начален и прогимназиален 
етап на основната степен на образование в 
основни и средни училища (I – IV, V – VII 
клас).

В рамките на своите възможности Стра-
ните предприемат необходимите мерки за:

– осигуряване присъствието на учители 
испанци във всяка паралелка, интегрирана в 
мрежата на билингвалните паралелки, съз-
дадена от Министерството на образованието 
и професионалното обучение на Кралство 
Испания в страните от Централна и Източ-
на Европа и Китай, както и в паралелки в 
началния, прогимназиалния и гимназиал-
ния етап на образованието в зависимост 
от одобрените заявки на заинтересованите 
училища;

– осигуряване на условия за повишаване 
на квалификацията на българските и испан-
ските учители по и на испански език;

– подпомагане на обмена на ученици и 
учители между двете държави.

Член 2
Ангажименти на двете Страни

2.1. Начален и прогимназиален етап на 
основната степен на образование (I – IV, 
V – VII клас):

Обучението по испански език в основната 
степен на образование се осъществява съглас-
но училищния учебен план на съответното 
училище въз основа на Рамковия учебен план 
за общо образование за основната степен на 
образование, утвърден при условията и реда 
на съответните наредби за учебния план, 
издадени от министъра на образованието и 
науката на Република България.

2.2. Паралелки с училищен учебен план 
за профилирано образование с интензивно 
изучаване на испански език в българските 
профилирани гимназии и средни училища:

Обучението по испански език и литература 
в първия (VIII – X клас) и втория (XI и XII 
клас) гимназиален етап на средната степен 
на образование се осъществява съгласно 
училищния учебен план на съответното учи-
лище въз основа на Рамковия учебен план 
за профилирано образование с интензивно 
изучаване на чужд език с профил „Чужди 
езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни 
науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, 
„Предприемачески“ или „Физическо въз-

питание и спорт“ и Рамковия учебен план 
за профилирано образование с интензивно 
изучаване на чужд език с профил „Матема-
тически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, 
„Икономическо развитие“ или „Природни 
науки“, утвърдени при условията и реда на 
съответните наредби за учебния план, издадени 
от министъра на образованието и науката на 
Република България.

Изучаването на учебни предмети на испан-
ски език в IX клас и в X клас в български 
профилирани гимназии и средни училища с 
училищен учебен план за профилирано обра-
зование с интензивно изучаване на испански 
език се осъществява съгласно разпоредбите 
на чл. 81, ал. 3 на Закона за предучилищно-
то и училищното образование на Република 
България.

Профилираната подготовка по испански 
език и литература във втория гимназиален 
етап се осъществява съгласно съответните на-
редби  за профилираната подготовка, издадени 
от министъра на образованието и науката на 
Република България. Обучението по испанска 
култура (история, изкуство и география) може 
да бъде организирано в избираем/избираеми 
модул/и за придобиване на профилираната 
подготовка по испански език. Съответните 
учебни програми се изработват от смесена 
експертна група от български и испански учи-
тели под ръководството на представители на 
Образователния отдел и на Министерството 
на образованието и науката.

При необходимост двете Страни провеж-
дат работни срещи за обсъждане на въпроси, 
свързани с обучението по и на испански език.

2.3. Създаване на нови учителски позиции
До 31 декември на предходната учебна годи-

на българската страна приема аргументирани 
предложения и заявената необходимост от 
осигуряване на учители испанци:

– от заинтересовани български профили-
рани гимназии и средни училища с училищен 
учебен план за профилирано образование с 
интензивно изучаване на испански език, които 
да преподават испански език и литература в 
двата гимназиални етапа на средната степен 
и/или учебен предмет на испански език в IX 
клас и в X клас в паралелките с училищен 
учебен план за профилирано образование с 
интензивно изучаване на испански език;

– от заинтересовани основни и средни 
училища с училищен учебен план за общо 
образование за основната степен на образо-
вание, които да преподават испански език в 
начален и прогимназиален етап на основната 
степен на образование.

Българската страна своевременно пред-
ставя одобрените от нея предложения на ис-
панската страна за необходимостта от такива 
учители за следващата учебна година.
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Испанската страна разглежда предложения-
та от българска страна относно осигуряването 
на учители испанци съгласно чл. 1, като дава 
становището си до края на първия учебен 
срок на текущата учебна година.

Българската страна се ангажира:
– да даде одобрение най-късно до 1 сеп-

тември на съответната учебна година на 
кандидатурите на учителите испанци, чиито 
документи са получени до края на м. август в 
Министерството на образованието и науката 
на Република България;

– да изготви типов трудов договор за 
уреждане на трудовите обществено-осигури-
телни правоотношения съгласно българско-
то законодателство между учителя испанец 
и съответното приемащо училище, който 
се актуализира в зависимост от настъпили 
нормативни промени; трудовият договор се 
сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца от 
1 септември до 31 август следващата година.

Учителите испанци имат същите права и 
задължения като българските учители, вкл. 
да бъдат членове на Педагогическия съвет.

Приемащото училище внася съответните 
здравни и социални осигуровки на учителите 
испанци съобразно действащото в Република 
България законодателство.

Приемащото училище осигурява настаня-
ване и поема разходите за наем на учителите 
испанци в самостоятелни мебелирани жилища 
с отопление и сервизни помещения. Учителят 
испанец поема разходите за сметките за ос-
ветление, отопление, вода и интернет.

Учителят може да използва жилището, дока-
то има валиден трудов договор с приемащото 
училище, а в случай че няма да продължи 
работата си през следващата учебна година, 
трябва да го освободи преди 15 юли.

– да предоставя на испанската страна в 
началото на м. февруари информация за ор-
ганизацията на следващата учебна година, 
включваща изискванията от всяко училище за 
брой на учители испанци и учебни предмети, 
по които да преподават; класове, в които те 
ще преподават, съответните учебни програми 
и седмичния хорариум; съответните учебници 
и учебни помагала.

Испанската страна се ангажира:
– да обяви публичен конкурс и да орга-

низира процедурата по подбор за заемане 
на необходимите места от учители испанци, 
чийто брой се актуализира всяка година; из-
браните учители испанци трябва да отговарят 
на изискванията за заемане на длъжността 
„учител“ по учебен предмет съгласно българ-
ската нормативна уредба;

– да изпрати документите на избраните 
учители испанци преди края на м. август в 
Министерството на образованието и науката 
на Република България (копие от диплома 

за завършено висше образование с учителска 
правоспособност, автобиография и справка за 
трудовия им стаж);

– според бюджетните си възможности и 
в зависимост от трудовия му договор и от 
качеството на изпълнението на неговите функ-
ции да предоставя на всеки учител испанец 
месечна парична помощ под формата на до-
пълнение към заплатата му, както и парична 
помощ за разходите му по преместването от 
и до Испания;

– при възможност да предоставя на всяко 
училище по чл. 1 дидактически и помощни 
материали за преподаването на испански 
език и култура; тези материали се изпращат 
на училището чрез отдел „Образование“ на 
посолството на Испания в България; раз-
ходите по изпращането на материалите се 
поемат от училището; получените учебни 
материали трябва да бъдат инвентаризирани 
и каталогизирани във всяко училище преди 
тяхното използване и да бъдат предоставени 
на училищната библиотека на разположение 
на учители и ученици;

– да дава предимство на учителите от па-
ралелките с училищен учебен план за профи-
лирано образование с интензивно изучаване 
на испански език за участие в квалифика-
ционните курсове, организирани от отдел 
„Образование“ и/или от Министерството на 
образованието и професионалното обучение 
на Кралство Испания, както и достъп до Ре-
сурсния център на отдел „Образование“ и до 
други материали, налични онлайн;

– да разпространява информация за сти-
пендии, предлагани от испански университети, 
в училищата по чл. 1;

– да прави необходимото, за да осигури 
заместването на учител испанец, който се 
откаже от заеманата длъжност или наруши 
условията на Програмата по какъвто и да е 
начин.

Член 3
Общи и финансови разпоредби

Настоящото Споразумение се изпълнява в 
съответствие с действащото законодателство 
в двете Страни, като разходите за неговото 
изпълнение са в рамките на наличните бю-
джетни ресурси на двете Страни.

Член 4
Проследяване, наблюдение и контрол

Проследяване, наблюдение и контрол 
на ангажиментите по изпълнението на 
Споразумението се извършват от Комисия, 
съставена от двама представители на всяка 
от двете Страни, която се събира при необ-
ходимост от обсъждане и разрешаване на 
евентуално възникнали проблеми. Ежегодно 
се изготвя доклад, включващ резултатите от 
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изпълнението на настоящото Споразумение, 
както и при необходимост – предложения за 
подобрения.

Член 5
Срок на валидност на Споразумението

Настоящото Споразумение влиза в сила 
в деня на подписването му от двете Страни 
и остава в сила за първоначален срок от 5 
(пет) години. След изтичането на този първо-
начален срок Споразумението се подновява 
автоматично за следващи периоди със същата 
продължителност, освен ако някоя от двете 
Страни не изпрати писмено уведомление по 
дипломатически път на другата Страна поне 
шест месеца преди изтичането на съответния 
период за намерението си да го прекрати.

Прекратяването не засяга валидността и 
продължителността на дейностите, изпъл-
нявани в рамките на това Споразумение, до 
тяхното приключване.

Настоящото Споразумение може да бъде 
изменяно по взаимно писмено съгласие 
между двете Страни, изпратено по дипло-
матически път.

Всички евентуално възникнали различия 
при тълкуването и изпълнението на насто-
ящото Споразумение се разрешават чрез 
преговори между двете Страни.

Това Споразумение отменя действието на 
Споразумението между Министерството на 
образованието и науката на Република Бъл-
гария и Министерството на образованието, 
културата и спорта на Кралство Испания 
относно създаването и работата на билингвал-
ните паралелки с испански език в средните 
училища на Република България, организа-
цията на зрелостния изпит за учениците от 
тези паралелки и необходимите изисквания 
за издаване на диплома за средно образова-
ние от Министерството на образованието, 
културата и спорта на Кралство Испания, 
подписано на 18.09.2001 г. в гр. София, но 
изпълнението на вече започнали съвместни 
инициативи и образователни дейности про-
дължава до тяхното приключване.

Изготвено на 15 ноември 2022 г. в два 
екземпляра, всеки от които на български и 
на испански език, като всички текстове имат 
еднаква сила.
За Министерството 
на образованието и 
науката на 
Република България: 
Сашо Пенов,
министър

За Министерството 
на образованието и 

професионалното 
обучение на 

Кралство Испания: 
Пилар Алегриа, 

министър
8126

Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за ор
ганизацията и провеждането на изпитите 
за придобиване на професионална квали
фикация (обн., ДВ, бр. 18 от 2020 г.; изм. 

и доп. бр. 101 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „Министерството 
на образованието и науката“ се поставя запе-
тая и се добавя „като изпитът е анонимен“.

2. В ал. 9 думите „чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3“ 
се заменят с „чл. 1, ал. 2“. 

3. Създава се нова ал. 11:
„(11) Обучаемите подават заявление до 

директора/ръководителя на обучаващата 
институция, в която се обучават, за избор 
на начина за явяване на изпита по чл. 1, 
ал. 2 – писмена работа по изпитна тема, 
писмен тест или защита на дипломен проект 
(приложение № 1), най-късно три месеца 
след началото на учебната година, в която 
ще се полага изпит, или след започване на 
обучението от лица, навършили 16 години.“

4. Създава се нова ал. 12:
„(12) Учениците и зрелостниците не могат 

да променят направения избор по ал. 11 за 
начина за явяване на изпита по чл. 1, ал. 2, 
т. 1 и 2 в изпитните сесии на една и съща 
учебна година.“ 

5. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се 
изменя така:

„(13) Обучаемите, които желаят да бъдат 
допуснати до изпит по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 
за придобиване на професионална квали-
фикация, подават заявление до директора/
ръководителя на обучаващата институция, 
в която се обучават, за всяка изпитна 
сесия/дата, когато желаят да се явят на 
изпит. Срокът за подаване на заявление за 
допускане до изпитите по чл. 1, ал. 2, т. 2 
и 3 се определя със заповед на директора/
ръководителя на обучаващата институция.“

6. Досегашната ал. 12 става ал. 14.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „изпита“ се поставя 

запетая и се добавя „която за допускане до 
задължителните държавни изпити за при-
добиване на професионална квалификация 
е училищната зрелостна комисия по чл. 83, 
ал. 4, т. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за 
оценяване на резултатите от обучението на 
учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)“;

б) в т. 5 думите „и защита на дипломния 
проект в практическата част“ се заличават;

в) в т. 6 след думата „теоретичната“ се 
добавя „и практическата“. 
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2. В ал. 5:
а) в т. 6 след думата „засекретява“ се 

добавя „и разсекретява“;
б) създава се т. 7:
„7. организира и присъства при теглене-

то на изпитната тема в деня на изпита по 
чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за всяка специалност 
от професия, по която ще се полага изпит, 
и съставя протокол за изтеглената тема, в 
който вписва коя е изтеглената тема, името 
и фамилията на изтеглилия темата, в коя 
зала и в колко часа я е изтеглил“;

в) създава се т. 8:
„8. размножава изпитните билети и/

или изпитния тест в деня на изпита в при-
съствието на директора/ръководителя на 
обучаващата институция“;

г) създава се т. 9:
„9. раздава изпитния билет или писме-

ния тест по същата изпитна тема на всеки 
обучаем в зависимост от заявеното му 
желание; член на комисията написва на 
дъската изпитната тема, датата, началото 
и края на изпита;“.

3. В ал. 7 т. 4 се изменя така:
„4. приемат писмените работи на уче-

ниците от задължителния държавен изпит 
съгласно правилата за информационна 
сигурност, утвърдени със заповед на ми-
нистъра на образованието и науката, и ги 
предават на председателя на комисията по 
подготовка и организиране на изпита заедно 
с протокола за дежурство;“.

4. В ал. 9:
а) т. 1 се изменя така:
„1. при заявено желание на обучаемите 

по чл. 3, ал. 11 изготвя изпитен билет по 
всяка тема от националната изпитна про-
грама, включващ темата, кратко описание 
на учебното съдържание, дидактически 
материали, в случай че има такива, и кри-
териите за оценяване на изпита – част по 
теория на професията, в съответствие със 
съдържанието на националната изпитна 
програма;“

б) т. 2 се изменя така:
„2. въз основа на решение на педагоги-

ческия съвет в училището и при писмено 
заявено желание на обучаемите в заявле-
нието по чл. 3, ал. 11 изготвя за изпита по 
чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 база данни с въпроси 
за съставяне на изпитен тест по всяка из-
питна тема в съответствие със съдържани-
ето на националната изпитна програма и 
изискванията за броя, вида и тежестта на 
въпросите за теста, като осигурява избор 
на всеки един въпрос в теста от минимум 
два възможни варианта“;

в) в т. 3 думите „националната изпитна 
програма“ се заменят с „учебните програ-
ми, по които е проведено професионалното 
обучение“;

г ) т. 4 се изменя така:
„4. в деня преди изпита съставя чрез 

случаен избор или генерира с помощта на 
електронна платформа от базата данни с 
въпроси изпитен тест по всяка тема от на-
ционалната изпитна програма за провеждане 
на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2“;

д) точки 5, 6 и 7 се отменят.
5. В ал. 10 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „или за защитата на 

дипломните проекти в практическата част“ 
се заличават;

б) в т. 2 думите „или за защитата на 
дипломните проекти в практическата част“ 
се заличават;

в) в т. 4 думите „или в случаите по чл. 2, 
ал. 5 за защитата на дипломните проекти в 
практическата част,“ се заличават.

6. В ал. 11 се правят следните допълнения:
а) в т. 3 след думите „дипломният проект“ 

се поставя запетая и се добавя „а в практи-
ческата част проследява изпълнението на 
практическото задание“;

б) в т. 4 след думата „теоретичната“ се 
добавя „и практическата“.

7. В ал. 13, т. 1 накрая след думата „про-
фесията“ се поставя запетая и се добавя „и 
окончателен брой точки от изпита.“

§ 3. В чл. 5 се създава ал. 6:
„(6) При провеждане на изпита по чл. 1, 

ал. 2, т. 1 не се оценява изпитна работа на 
ученик, за която е установено нарушаване на 
изискванията за анонимност. В този случай 
квесторите или членовете на съответната 
комисия, която е установила нарушението 
на анонимността, съставят протокол, опис-
ващ нарушението, и го подписват заедно с 
директора на училището или с председателя 
на съответната комисия.“

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „про-

фесионалното образование“ се добавя „за 
всяка учебна година“, а думата „три“ се 
заменя с „две“;

б) т. 3 се отменя.
2. В ал. 3 след думите „дипломен проект 

в“ се добавя „теоретичната и“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 думите „по чл. 3, ал. 11“ 

се заличават.
§ 6. В чл. 9а се правят следните измене-

ния и допълнения: 
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Защитата на дипломния проект 
в практическата є част е изпълнение на 
практическо задание, свързано с темата на 
дипломния проект и неговото представяне 
пред комисията по чл. 4, ал. 1, т. 6.“

2. В ал. 4:
а) в т. 2 второто изречение се изменя 

така: „директорът може да определи за 
ръководител консултант на ученика учител 
по професионална подготовка, представител 
на работодателите, на висшите училища, а 
за учениците в обучение чрез работа (ду-
ална система на обучение) – наставник от 
предприятието, в което ученикът провежда 
практическото обучение в реална работна 
среда“;

б) в т. 4 след думата „задачи“ се добавя 
„свързани с темата на дипломния проект и“.

3. В ал. 8 думите „чл. 7, ал. 4“ се заменят 
с „чл. 7, ал. 3“.

§ 7. В чл. 9б се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „чл. 7, 
ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“.

2. В ал. 2, изречения първо и второ думи-
те „чл. 7, ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“.

3. В ал. 5, изречение второ думите „чл. 7, 
ал. 4“ се заменят с „чл. 7, ал. 3“.

§ 8. В чл. 9в се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 3 и 4“ се 
заменят с „чл. 7, ал. 3“.

2. В ал. 2 изречение пето след думата 
„Рецензентите“ се добавя „може да“.

§ 9. В чл. 9г се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Учениците, които не са допуснати до 

защита на дипломен проект или които не са 
защитили успешно, за следващата изпитна 
сесия на една и съща учебна година могат 
да представят нова разработка на същата 
тема.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Учениците, които са допуснати, но не 

са се явили на защита на дипломния проект, 
могат да го защитят на някоя от следващите 
3 последователни изпитни сесии. В случай 
че ученикът не защити дипломния проект в 
периода на тези изпитни сесии, разработва 
дипломен проект по ново индивидуално 
задание.“

3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 10. В чл. 10, ал. 3 думите „в сесиите и 

на датите по чл. 7“ се заменят с „на дати, 
определени от директора на училището, като 
първата от тях е не по-късно от 15 работни 
дни след приключване на обучението.“

§ 11. В чл. 11, ал. 2 думите „или профе-
сионалният колеж“ се заличават, а думите 

„са закрити или преобразувани“ се заменят 
с „е закрито или преобразувано“.

§ 12. В чл. 12 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпитът за придобиване на професио-

нална квалификация по част от професията, 
както и за актуализиране или разширяване на 
професионалната квалификация, се полага 
след успешното приключване на професио-
налното обучение по рамкови програми Д 
и Е на дати, посочени на интернет страни-
цата на училището или в профила на ЦПО 
в информационната система на НАПОО.“

2. В ал. 2, изречение първо в края след 
думата „професията“ се добавя „с максима-
лен брой 100 точки за всяка част от изпита.“

§ 13. В чл. 14, ал. 4 накрая след думите 
„по ал. 3“ се добавя „в брой точки“.

§ 14. В чл. 15а се правят следните из-
менения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на комисията за под-

готовка, провеждане и оценяване на изпита 
чрез защита на дипломния проект формира 
оценката от защитата на дипломния проект 
в теоретичната част в брой точки като сред-
ноаритметична от индивидуалните оценки 
на членовете на комисията с точност до 
0,01 и я отразява в протокола за резултата 
от защитата на дипломен проект съгласно 
приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба 
№ 8 от 2016 г. за информацията и докумен-
тите за системата на предучилищното и 
училищното образование. Оценката в брой 
точки се поставя въз основа на критериите 
и показателите, определени в националната 
изпитна програма.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на комисията за под-

готовка, провеждане и оценяване на изпита 
чрез защита на дипломния проект формира 
оценката от защитата на дипломния проект в 
практическата част в брой точки като сред-
ноаритметична от индивидуалните оценки 
на членовете на комисията с точност до 
0,01 и я отразява в протокола за резултата 
от писмен, устен или практически изпит 
съгласно приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 
Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и 
документите за системата на предучилищ-
ното и училищното образование. Оценка-
та в брой точки се поставя въз основа на 
критериите и показателите, определени в 
националната изпитна програма.“

§ 15. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 11 
се изменя така:
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„Приложение № 1 
към чл. 3, ал. 11

ДО
ДИРЕКТОРА/РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА  ................................................
ГР./С.  ............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от  _________________________________________________________________________________________________________ ,

(име, презиме и фамилия)
живущ(а) в гр./с. __________________________________ , община  ____________________________________ ,
област _____________________ , ж.к./ул. _______________________________________  № ___ , бл.  ____ ,
вх. _____ , ет. _____ , ап. _____ , тел. за контакти _____ , завършил(а)  __________________________ клас
през учебната _____ година/курс по професионално обучение от дата  __________ година до дата
__________  година,
в  ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,

(пълно наименование на училището, професионалния колеж, центъра за професионално обучение)
гр./с. ____________________________________ , община  ________________________________________________ ,
област                                                                                                                                           ,
професия:                                                                                                      ,
специалност:                                                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ,

Заявявам желанието си да се явя на задържителен държавен изпит/държавен изпит/изпит 
за придобиване на професионална квалификация по следния начин:

(видът на изпита се подчертава)
– Изпитна тема 
– Писмен тест  
– Защита на дипломен проект (само за ученици) 

(отбележете избора си с X)
Запознат/а съм:
– с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, данни за контакт и 

данни за завършен/о клас/средно образование/придобита степен на професионална квалифика-
ция), а именно организиране и провеждане на задължителен държавен изпит/държавен изпит/
изпит за придобиване на професионална квалификация съгласно действащите ЗПУО, ЗПОО и 
актовете по прилагането им; 

– с правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни, както и с правото ми на 
жалба до надзорен орган;

– че личните ми данни ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите 
на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото българско 
законодателство.

Прилагам копие от медицински документ № _____ за заболяване:  _____________________________
__________________________________________________________  и желая да бъда допуснат(а) до устен изпит
и/или да ми бъде осигурена подкрепяща среда  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
 (удължено време, учител консултант, преподавател консултант, формат на изпита, самостоятелна зала)

Гр./с.  ___________________________
Дата:  ____________________________

Заявител:  ___________________________
(име, фамилия и подпис)“

§ 16. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 в т. 1 накрая след думите „ал. 2“ се добавя „в учи-
лището/обучаващата институция“.

Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба влиза в сила от учебната 2023 – 2024 година, с изключение на § 1, т. 1, 

§ 2, т. 2, буква „а“ и т. 4, букви „б“ и „г“, § 3 и § 6, т. 2, буква „а“, които влизат в сила три дни 
след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Министър: 
Сашо Пенов

8192
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

МЕМОРАНДУМ 
за разбирателство между Република България, 
държавите – членки на еврозоната, и Евро
пейската комисия за започване на производ
ството на евромонети и за подготвителните 
задачи преди започване на производството 
(Приет с Решение № 985 от 25 ноември 2022 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 6 декември 2022 г.)

1. Принципи
Настоящият Меморандум за разбирател-

ство се основава на съществуващите прин-
ципи за производство на евромонети, които 
ще продължат да се прилагат в държавите 
членки, приемащи еврото в бъдеще.

Освен това държавите членки, които се 
подготвят за въвеждането на еврото, трябва 
да бъдат в състояние да извършат определени 
подготвителни дейности, включително сечене-
то на определени количества пробни монети, 
преди отмяната на тяхната дерогация от Съ-
вета съгласно член 140, параграф 2 от ДФЕС.

2. Общо разбиране на подготвителните 
задачи

Като част от подготовката си за бъдещото 
приемане на еврото Република България може 
да извърши всички подготвителни дейности 
преди същинския процес на сечене на евромо-
нетите, които са изброени в раздели 1 до 6 от 
приложението към настоящия Меморандум, 
както и стъпки (i) до (iii) от раздел 7, отна-
сящи се до националните страни.

На Република България ще бъдат предос-
тавени оригиналните инструменти за изобра-
женията на общите страни на монетите, за да 
може да изпълни стъпки (iv) до (vi) от раздел 
7 от приложението към настоящия Меморан-
дум. Тези инструменти за отсичане ще бъдат 
осигурени от различните монетни дворове, 
които съхраняват оригиналните инструменти 
на осемте11 номинала евромонети. Освен това 
Република България може да извърши всички 
подготвителни дейности, описани в раздел 8, 
включително сеченето на максимален обем 
от един милион евромонети от всяка една 
номинална стойност за целите на тестването. 
Република България се задължава да използва 
оригиналните инструменти за изображенията 
на общите страни на монетите изключително 
за изработването на работни инструменти и 
производството на максимум един милион 
пробни евромонети от всеки номинал. Стра-
ната ще предприеме необходимите защитни 
1 Броят на номиналите на монетите може да се 
промени в бъдеще. В момента Комисията оценя-
ва полезността на монетите от 1 и 2 евроцента 
съгласно съображение (7) от Регламент (ЕС)  
№ 729/2014. Това може да доведе до законодателно 
предложение на Комисията относно правилата за 
закръгляване и възможното преустановяване на 
монетите от 1 и 2 цента, което може да доведе 
до премахването на двата най-малки номинала.

мерки, за да гарантира, че такива монети няма 
да влязат в обращение преди датата, която 
ще бъде определена за въвеждане на евро-
банкноти и монети в Република България, в 
съответствие с член 140, параграф 2 от ДФЕС.

Държавите – членки на еврозоната, ще 
предоставят всякаква информация и/или по-
мощ, необходими за успешното изпълнение 
на описаните по-горе подготвителни задачи.

Европейската комисия, представляваща 
Европейския съюз, ще предостави на Репуб-
лика България неизключително право на 
използване на авторските права както върху 
първоначалните, така и върху новите Евро-
пейски изображения на общите страни на 
монетите за подготовка на производството на 
евромонети, по-специално за изработването 
на работни инструменти на общите европей-
ски страни на разменни евромонети, тяхното 
тестване и последващото производство на го-
репосочените пробни монети от или от името 
на Република България. Това неизключително 
право на използване няма да засяга предос-
тавянето или прехвърлянето на права върху 
интелектуална собственост, необходими за 
производството на разменни евромонети от 
или от името на Република България, които 
Комисията ще предостави или прехвърли с 
отделно решение преди началото на такова 
масово производство след отмяната на деро-
гацията по член 140, параграф 2 от ДФЕС.

3. Начало на производство на евромонети
Редовното производство на монети, по-спе-

циално всички стъпки, описани в раздел 9 от 
приложението към настоящия Меморандум, 
може да започне, след като Съветът реши да 
отмени дерогацията на Република България 
съгласно член 140, параграф 2 от ДФЕС. 
Република България ще предприеме необхо-
димите защитни мерки, за да гарантира, че 
такива монети няма да влязат в обращение 
преди датата, която ще бъде определена за 
въвеждане на евробанкноти и монети в Ре-
публика България, в съответствие с член 140, 
параграф 2 от ДФЕС.

Когато планира прогнозите за производ-
ствените си нужди от монети, Република 
България трябва да има предвид възможността 
за придобиване на процент от общия брой 
монети, емитирани от страни от еврозоната, 
които имат излишни запаси от монети. Ико-
номическият и финансов комитет постигна 
съгласие през 2016 г., че излишните запаси от 
евромонети могат да бъдат прехвърлени на 
държави членки, които са готови да приемат 
еврото, при условие че съответните държави 
членки се съгласят. Европейската комисия 
може да улесни координирането на такива 
трансфери на монети.

4. Връзка с отмяната на дерогацията
Република България разбира, че този Ме-

морандум за разбирателство и завършването 
на подготвителните дейности, описани в него, 
по никакъв начин не засягат решението на 
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Съвета за евентуална отмяна на дерогацията 
на Република България съгласно член 140, 
параграф 2 от ДФЕС.

Брюксел
Приложение: Списък на подготвителните 

дейности за подготовка на производството 
на евромонети в държави членки, приемащи 
еврото.
За Република България: За държавите – 
Росица ВелковаЖелева, членки на
министър на финансите еврозоната:
Димитър Радев, Паскал Донахю,
управител на председател на
Българската Еврогрупата
народна банка

За Европейската комисия:
Валдис Дамбровскис,

изпълнителен заместник-председател
на Европейската комисия

Паоло Джентилони,
Европейски комисар по икономиката

в Европейската комисия

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.  Изготвяне на подробен сценарий за 

преминаване към еврото
i.  Определяне на практическите усло-

вия за въвеждане на парите в брой в 
евро в обращение (напр. в рамките 
на сценарий „Голям взрив“)

2.  Договорености за разпространение на 
евромонети и изтегляне на остарели 
монети
i.   Оценка на необходимия обем монети 

за производство
ii.   Съгласуване на изискванията в пери-

ода на предварително захранване с 
евромонети със съответните страни 

iii.  Прогнозиране на количеството моне-
ти, което трябва да бъде изтеглено, и 
необходимия капацитет за стопяване

iv.   Изготвяне на план за разпростране-
ние и вземане

v.   Избор на доставчик на услуги за раз-
пространение и изтегляне на монетите

vi.  Съгласуване на депозитни такси и 
други договорености за депозит с 
банките за връщане на остарелите 
монети, евентуално стартиране на 
рекламна кампания за ранно връщане 
на остарелите монети

3.  Избор на националните дизайни съгласно 
националните процедури
i.   Избор на предложение(я) за нацио-

нален дизайн
ii.   Консултация с Подкомитета по ев-

ромонети
iii.  Проверка на съвместимостта на 

предложените национални дизайни 
с изображенията на общите страни с 
оглед на техническите спецификации 
на евромонетите

iv.   Финализиране и одобрение на про-
ектите на национално ниво

v.   Производство на пластични модели 
или алтернативни методи (като ди-
гитални)

4. Техническа подготовка на общата страна2

2i.  Производство на щанци/матрици
5.  Подготовка на производствените съо-

ръжения
i.    Разпространение на всички съответни 

документи на MDWG
ii.   Сертификация по ISO 9001 на сис-

темата за управление на качество-
то от независима квалифицирана 
институция

iii. Вътрешен одит
iv.   Закупуване на специфично за еврото 

измервателно оборудване и еталони
v.   Предварителен одит, извършен от 

ЕЦБ, с оглед осигуряване на при-
лагането на QMSC

vi.  Предварителни кръстосани проверки 
чрез QACSG за хармонизиране на 
измервателно оборудване и методи

6. Придобиване на заготовки
i.    Отдаване за подизпълнение на необ-

ходимия обем заготовки сред подхо-
дящи доставчици (сертифицирани по 
ISO) или производство на заготовки в 
съответствие с правилата за възлагане 
на обществени поръчки на ЕС, ако 
не са изключени (поради свойствата 
им на проводимост и поради промяна 
на дебелината на ръба по време на 
щанцоването окончателните техни-
чески спецификации на заготовките 
могат да бъдат налични едва след 
приключване на стъпки 8 и 9)

ii.   Сключване на споразумение за не-
разкриване на информация с достав-
чика, предаване на съответната тех-
ническа информация и осигуряване 
на задоволително ниво на сигурност 
по време на производството и изпра-
щането на заготовките (включително 
обработката на заготовките, които 
не отговарят на изискванията)

iii.  Одит на качеството на доставчиците 
на заготовки (по избор) и одобрение 
на мостри

iv.  Начало на доставката на заготовки
v.   Проверки на качеството съгласно 

Общия план за осигуряване на качест-
вото (CQAP), Общия основен план 
за инспекция (CBIP) и Техническите 
спецификации (TS)

7.  Придобиване и производство на инстру-
менти за отсичане (съгласно процедурите 
на MDWG)
i.    Производство на основни инстру-

менти за национални страни
ii.   Производство на оригинални ин-

струменти за националните страни
2 Съветът ЕКОФИН се съгласи на 7 юни 2005 г. 
да промени общия дизайн на лицевата страна 
на двуцветните монети (1 и 2 евро) и монетите 
„Северно злато“ (10, 20 и 50 цента), за да позволи 
влизащите в еврозоната да секат монети с новата 
обща европейска страна, върху която е изобразена 
тяхната държава. Впоследствие MDWG пристъпи 
към изработването на инструменти за отсичане 
на новите дизайни за петте различни деномина-
ции. Всички нови инструменти вече са налични.
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iii.  Производство на работни инстру-
менти и достатъчен брой от тях за 
националните страни

iv.  Предоставяне на оригинални инстру-
менти за изображенията на общите 
страни (в съответствие с изисква-
нията за производство на основни 
щанци/матрица за националните 
страни)

v.   Производство на работни инструменти 
и достатъчен брой от тях за общия 
дизайн на лицевата страна

vi.  Всички произведени инструменти 
трябва да бъдат проверени за съответ-
ствие с техническите спецификации 
съгласно CBIP и CQAP

8. Тестови пускания
i.    Организиране на записване на данни 

и докладване, което се изисква от 
системата за осигуряване на качест-
вото на евромонетите

ii.   Обучение на персонала (производ-
ствен и качествен контрол) по спе-
цифичните евроизисквания

iii.  Производство на пробни евромонети 
(макс. 1 000 000 монети на номинал)

iv.  Проверки на качеството на произ-
ведените пробни монети (препоръч-
ват се предварителни кръстосани 
проверки)

v.   Одобрение на проби от монети от 
държавата възложител (ако е прило-
жимо – вижте точка 4)

9. Производство
i.    Проверки на качеството на първите 

произведени монети съгласно про-
цедурата за кръстосана проверка 
от упълномощения монетен двор за 
кръстосана проверка

ii.   Предоставяне на мостри (съгласно 
процедурата за кръстосана проверка) 
от първите произведени монети на 
всеки участващ монетен двор и ЕЦБ

iii.  Публикуване на националните ди-
зайни в Официалния вестник на 
Европейския съюз

iv.   Монетният двор издава месечни 
отчети за качеството, които се пред-
ставят на MDWG и ЕЦБ

v.   Годишен одит от ЕЦБ на системата 
за контрол на качеството на монет-
ния двор

vi.  ЕЦБ издава тримесечен отчет за 
качеството 

vii.  Предоставяне на годишни мостри 
съгласно процедурата за кръстоса-
на проверка на монетния двор за 
кръстосана проверка

viii.  Годишен доклад на ЕЦБ, включващ 
анализ на одитите на монетния двор.

8018

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ 

И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕМОРАНДУМ
за разбирателство между Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и сред
ните предприятия, Република България, и 
Агенцията за развитие на малкия и средния 
бизнес, Република Азербайджан, като основа 

за водене на преговори
(Одобрен с Решение № 942 от 24 ноември 
2022 г. на Министерския съвет. В сила от 
датата на подписването – 1 декември 2022 г.)

С цел насърчаване на търговското и инвес-
тиционното сътрудничество между предприя-
тията и в частност малките и средните пред-
приятия (МСП) от България и Азербайджан, 
Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия, Република 
България, и Агенцията за развитие на малкия 
и средния бизнес, Република Азербайджан 
(назовавани по-долу „страните“), при спазване 
на принципите на равнопоставеност и взаимна 
полза сключиха настоящия Меморандум, като 
се споразумяха за следното:

Точка 1
Страните взаимно ще поддържат постоянен 

и тесен контакт, като си предоставят една на 
друга информация, свързана с търговията, 
възможностите за инвестиции и икономичес-
ко сътрудничество, както и ще си обменят 
публикации.

Точка 2
Страните взаимно ще си предлагат и 

предоставят една на друга възможности или 
партньори в посока насърчаване търговията 
и инвестиционното сътрудничество. Страните 
ще насърчават и подпомагат предприятията, 
особено МСП от техните държави, да уста-
новяват и поддържат различни форми на 
сътрудничество със съответните партньори 
от другата държава, така че да се насърчава 
развитието на сътрудничеството между стра-
ните по договора.

Точка 3
Страните признават, че развитието на 

МСП е от голямо значение за повишаване на 
заетостта, насърчаване на икономическото 
развитие и допринася за конкурентоспособен 
растеж. Страните се съгласяват да насърчават 
взаимния обмен и сътрудничество между МСП 
от двете държави, особено в следните области:

А) Обмен на информация по отношение 
на политики и мерки, предприети от всяко от 
двете правителства, за насърчаване на МСП.

Б) Обмен на опит при организиране и 
управление на дейностите по предоставяне 
на услуги за МСП.
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В) Обмен на съответни публикации (пуб-
ликувани от тях самите) или предоставяне 
на информация за интернет страници на съ-
ответните органи или организации в техните 
страни с цел предоставяне на информация за 
МСП от двете страни.

Г) Организиране на семинари, търговски 
панаири, изложения и други промоционални 
дейности за засилване на обмена и сътруд-
ничеството между МСП от двете държави.

Точка 4
4.1. Страните се задължават да предоставят 

необходимите условия, когато канят пред-
приемачи от другата страна на посещение, в 
рамките на икономически мисии, свързани 
с изпълнение на проекти.

4.2. Разходите по посещението на пред-
ставители на всяка страна по Меморандума 
трябва да бъдат покрити от страната, изпра-
щаща делегацията.

Точка 5
Страните се задължават да обменят редов-

но информация за търговски панаири, изло-
жения и други значими събития от тяхната 
компетентност.

Точка 6
За осъществяване на сътрудничество по 

този Меморандум страните ще разработят и 
приемат план за действие („Пътна карта“), 
като ще посочат отговорните лица и сроковете.

Точка 7
Този Меморандум за разбирателство е 

сключен с оглед засилване и развитие на 
сътрудничеството между страните и не пред-
ставлява споразумение, обвързващо държави-
те на страните по споразумението съгласно 
международното право. Разпоредбите на този 
Меморандум за разбирателство не могат да 
бъдат тълкувани и прилагани като създава-
щи правно обвързващи задължения между 
страните. За избягване на съмнение тук се 
посочва, че този Меморандум няма намерение 
да създава обвързващи правни задължения 
между страните.

Подписан в гр. Баку, Република Азербай-
джан, на 1.12.2022 г. в два оригинални екзем-
пляра на английски език, като всеки от тях 
е еднакво автентичен.

За Изпълнителната 
агенция за насърчава-
не на малките и сред-
ните предприятия, Ре-
публика България:
Бойко Таков

За Агенцията за разви-
тие на малкия и

средния бизнес, Репуб-
лика Азербайджан:

Орхан Мамадов

8128

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО 

 НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № ЕРД042 
от 16 декември 2022 г.

за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят усло-
вията и редът за:

1. издаване на сертификати за енергийни 
характеристики на нови сгради;

2. извършване на обследване за енергийна 
ефективност на сгради или части от сгради 
в експлоатация, включително документите, 
които отразяват резултатите от обследването;

3. издаване на сертификати за енергий-
ни характеристики на сгради или части от 
сгради в експлоатация;

4. изготвяне на оценка на енергийните 
спестявания на сгради.

Чл. 2. (1) Сертификатът за енергийни 
характеристики на нова сграда удостове-
рява енергийните характеристики на нова 
сграда преди въвеждането є в експлоата-
ция, включително нивото на потребление 
на енергия и съответстващия му клас по 
скалата на класовете на енергопотребление 
от наредбата по чл. 31, ал. 4 от Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ), съобразени 
с изискванията за нови сгради. 

(2) Сертификатът за нова сграда се издава 
с енергийни характеристики, заложени в ин-
вестиционния проект – в случаите, когато в 
процеса на строителството не са променени 
енергийните характеристики, заложени по 
проект, или с енергийни характеристики по 
екзекутив – когато в процеса на строител-
ството са променени енергийни характерис-
тики на сградата, но те не са по-лоши от 
заложените в проекта.

(3) По желание на възложителя сертифи-
катът за енергийни характеристики на нова 
сграда може да се издаде на етап проектиране 
на сградата преди издаване на строително 
разрешение. В този случай сертификатът се 
издава въз основа на енергийните харак-
теристики, изчислени в част „Енергийна 
ефективност“ на инвестиционния проект, 
при следните условия: 

1. инвестиционният проект има оцене-
но съответствие с основното изискване по 
чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство 
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на територията (ЗУТ); оценката за съответ-
ствие е извършена в обхвата, определен в 
наредбата по чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ;

2. резултатите от оценката за съответ-
ствие по т. 1 потвърждават пълнотата и 
структурното съответствие на инженерните 
изчисления в част „Енергийна ефективност“ 
с нормативните изисквания към енергийните 
характеристики на нови сгради.

(4) С обследването за енергийна ефектив-
ност на сграда в експлоатация се установява 
нормализираното (базово) потребление на 
енергия на сграда при съществуващото є 
състояние към момента на обследването, 
определят се специфичните възможности за 
намаляване на нормализираното потребление 
на енергия при гарантирано поддържане на 
нормативните параметри на микроклимата, 
извършва се техническа и икономическа 
оценка на мерките за повишаване на енер-
гийната ефективност на сградата.

(5) При обследването на сгради в екс-
плоатация се прилагат и разпоредбите на 
наредбата по чл. 56 ЗЕЕ.

(6) Сертификатът за енергийни харак-
теристики на сграда в експлоатация удос-
товерява енергийните характеристики при 
нормализирано потребление на енергия в 
съществуващото състояние на сградата към 
момента на обследването, прогнозираното 
ниво на потребление на енергия след прила-
гане на избран пакет от енергоспестяващи 
мерки и съответстващия му клас на енер-
гопотребление по скалата на класовете на 
енергопотребление от наредбата по чл. 31, 
ал. 4 ЗЕЕ.

(7) С оценката на енергийни спестявания 
се доказват действително постигнати спестя-
вания на енергия в резултат на изпълнението 
на една или повече мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в сградите.

Чл. 3. (1) Сертификатът по чл. 2, ал. 1 и 4 
може да се издаде за част от сграда, когато 
отделни части от сградата имат различно 
предназначение съгласно класификацията 
по наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ.

(2) Сертифицирането на част от сграда 
в експлоатация се извършва въз основа на 
обследване за енергийна ефективност на тази 
част от сградата.

(3) Когато отделни части от сградата имат 
различно предназначение и са обособени 
като топлинни зони (една или повече от една 
за съответното предназначение) и всяка от 
зоните има климатизиран обем, по-малък от 
90 на сто от общия климатизиран обем на 
сградата, сертификат за енергийни характе-
ристики се издава отделно за всяка зона по 
скала, съответстваща на предназначението 
на съответната зона.

(4) При наличие на топлинна зона с кли-
матизиран обем, равен или по-голям от 90 на 
сто от общия климатизиран обем на сградата, 
сертификат за енергийни характеристики се 
издава за цялата сграда в съответствие със 
скалата за категорията сгради, към която 
тази зона принадлежи.

(5) Отделна част от сграда, която се кла-
сифицира по едно предназначение, съгласно 
наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ може да обе-
динява климатизирани обеми в тази част 
от сградата на една или на повече от една 
топлинна зона, определени по критериите 
от приложение № 1 на наредбата по чл. 31, 
ал. 4 ЗЕЕ. Сертификатът се издава за всяка 
част от сградата съобразно функционалното 
є предназначение при спазване на условията 
по ал. 2 и 3 независимо от начина, по кой-
то е извършено топлинното зониране във 
всяка част от сградата (всяка отделна част 
е обособена като една или като повече от 
една топлинна зона).

Чл. 4. Обследването и сертифицирането на 
сгради или на части от тях, изготвянето на 
оценка за съответствие на инвестиционните 
проекти с изискванията към енергийните 
характеристики на сгради и изготвянето на 
оценки за енергийни спестявания на сгради 
се извършват от лица, които отговарят на 
изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и 
са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕР-
ТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ НА НОВИ СГРАДИ

Чл. 5. (1) Сертификатът за енергийни 
характеристики на нова сграда се издава 
само на новоизградена сграда след завърш-
ване на строителството на сградата преди 
въвеждането є в експлоатация за първи път 
или на етап проектиране на сградата преди 
издаване на строително разрешение.

(2) Сертификат за енергийни характе-
ристики на нова сграда не се издава преди 
въвеждане в експлоатация на пристрояване 
и/или надстрояване на съществуваща сграда, 
когато пристройката и/или надстройката е 
със същото предназначение като това на 
сградата. Енергийните характеристики в 
този случай се установяват с обследване и се 
удостоверяват със сертификат за енергийни 
характеристики на съществуваща сграда, 
който се издава при условието на чл. 16 от 
наредбата.

(3) Сертификат за енергийни характерис-
тики на нова сграда може да се издаде на 
новоизградена пристройка и/или надстрой-
ка на съществуваща сграда само когато са 
изпълнени едновременно следните условия: 
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1. пристройката и/или надстройката има 
различно предназначение от съществуващата 
сграда, към която се извършва дострояването;

2. пристройката и/или надстройката из-
пълнява условието на чл. 3, ал. 3 от наред-
бата за обособяването є като част от сграда, 
която може да се сертифицира с отделен 
сертификат. 

(4) Сертификат за енергийни характерис-
тики на нова сграда не се издава в следните 
случаи: след основно обновяване, основен 
ремонт, реконструкция или преустройство 
с промяна на енергийни характеристики на 
съществуваща сграда, за които се изисква 
последващо въвеждане на сграда или част 
от сграда в експлоатация в рамките на изда-
деното разрешение за строеж. Подобрените 
енергийни характеристики, както и постигна-
тите енергийни спестявания в тези случаи се 
установяват с обследване и се удостоверяват 
със сертификат за енергийни характеристики 
на съществуваща сграда и при условието на 
чл. 16 от наредбата.

(5) Сертификат за енергийни характерис-
тики на нова сграда се издава, когато новата 
сграда е изградена в съответствие с проект-
ните параметри за енергийна ефективност, 
постигнатите енергийни характеристики на 
сградата в процеса на строителство са еднак-
ви или по-добри от проектните и сградата 
отговаря най-малко на нормативно опреде-
ления минимален клас на енергопотребление 
за нови сгради от наредбата по чл. 31, ал. 4 
от ЗЕЕ. В случаите, в които постигнатите 
енергийни характеристики в процеса на 
строителството се различават от проектните, 
но не са по-лоши от тях, сертификатът за 
енергийни характеристики на новата сграда 
се издава въз основа на енергийните харак-
теристики по „екзекутив“.

(6) Сертификатът за енергийни характе-
ристики на нова сграда се издава от лице по 
чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, 
вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, по 
образец съгласно приложение № 1 и е със 
срок на валидност 10 години.

(7) Класът на енергопотребление на нова 
сграда се определя по скалата на класовете 
на енергопотребление съгласно наредбата по 
чл. 31, ал. 4 от ЗЕЕ.

Чл. 6. (1) В случаите по чл. 2, ал. 3 сер-
тификатът за енергийни характеристики на 
нова сграда се издава по проектни енергийни 
характеристики преди подаване на заявле-
ние за издаване на разрешение за строеж 
на сградата. В този случай сертификатът за 
енергийни характеристики се представя на 
възложителя заедно с доклада от оценката 
за съответствие по чл. 2, ал. 2.

(2) Когато в процеса на строителство са 
постигнати различни от проектните енергий-
ни характеристики на сградата, сертификатът 

по ал. 1 се преиздава със същия номер и 
актуална дата с енергийни характеристики 
по „екзекутив“, изчислени след приключва-
не на строителството преди въвеждане на 
сградата в експлоатация. 

(3) Сертификатът с енергийни характерис-
тики по „екзекутив“ не може да удостоверява 
по-лоши параметри на енергийните характе-
ристики от стойностите за онези от тях, за 
които са определени нормативни изисквания 
в наредбата по чл. 31, ал. 4 от ЗЕЕ.

(4) Сертификатът по ал. 1 и 2 се издава 
от едно и също оправомощено лице, съот-
ветно по чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ, вписано в 
регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, а в случай, 
че лицето е отписано от регистъра по чл. 44, 
ал. 1 ЗЕЕ – от друго лице по чл. 43, ал. 1 
или 2 от ЗЕЕ.

(5) Сертификатът по ал. 1 не се преизда-
ва, когато в процеса на строителството са 
постигнати проектните енергийни характе-
ристики на сградата.

Чл. 7. (1) Възложителят/собственикът 
на сграда възлага с договор издаването на 
сертификат за енергийни характеристики 
на новата сграда на лице по чл. 43, ал. 1, 
съответно по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ, вписано 
в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят/
собственикът предоставя на лицето по чл. 43, 
ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ, 
вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ:

1. инвестиционен, а когато е наличен и 
екзекутивен проект, документите за извър-
шена оценка за съответствие на инвести-
ционния проект по Закона за устройство на 
територията;

2. строителните книжа по време на из-
вършване на строителството, които съдържат 
данни за енергийни характеристики на сгра-
дата, а при необходимост и след отправено 
писмено искане от лицето по чл. 43, ал. 1 или 
2 от ЗЕЕ – и друга техническа документация, 
необходима за издаване на сертификата;

3. резултатите от извършени измерва-
ния и изпитвания на сградни ограждащи 
конструкции и елементи и на технически 
инсталации, съоръжения и уредби, ако има 
такива и когато е приложимо.

Чл. 8. (1) Сертификатът за енергийни 
характеристики на нова сграда се издава в 
три страници и съдържа:

1. пореден номер, дата на издаване и срок 
на валидност;

2. означение дали се издава преди раз-
решение за строеж, или преди въвеждане в 
експлоатация;

3. означение, идентифициращо новата 
сграда като такава с близко до нулата по-
требление на енергия;
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4. информация за функционалното пред-
назначение на сградата, адреса є по местона-
хождение, уникален код – идентификатор по 
смисъла на Закона за кадастъра и имотния 
регистър;. 

5. информация за общите геометрични 
характеристики (разгъната застроена площ, 
обща климатизирана площ, общ климати-
зиран обем);

6. потреблението на първична енергия, 
както следва:

а) първична енергия от невъзобновяеми 
източници, EP,nren, изразена като специфично 
(kWh/m2г.) и общо годишно потребление 
(kWh/г.);

б) първична енергия от възобновяеми 
източници, EP,ren, изразена като специфично 
(kWh/m2г.) и общо годишно потребление 
(kWh/г.);

в) обща първична енергия EP,tot, изразена 
като специфично (kWh/m2г.) и общо годишно 
потребление (kWh/г.);

г) изнасяна първична енергия Ewе;exp общо 
годишно потребление (kWh/г.);

7. клас на енергопотребление, определен 
по първична енергия съгласно скалата на 
класовете на енергопотребление от G до А, 
и стойността на общата интегрирана енер-
гийна характеристика „специфично годишно 
потребление на първична енергия“ (kWh/m2г.) 
в границите на удостоверения клас, изчисле-
на въз основа на проектните енергийни или 
екзекутивни енергийни характеристики на 
новата сграда; общата интегрирана енергий-
на характеристика се удостоверява в полето 
на синята указателна стрелка на скалата и 
отразява стойността на „специфичното го-
дишно потребление на първична енергия“ 
по изпълнен проект след приключване на 
строителството преди въвеждане на новата 
сграда в експлоатация; 

8. потреблението на потребна енергия, 
изразено като общо годишно потребление 
(MWh/г.), и разпределението на потребна 
енергия в относителен дял на компонентите 
на енергийния баланс на сградата;

9. нетната площ на ограждащите еле-
менти на конструкцията, коефициентите 
на топлопреминаване през ограждащите 
елементи, изчислени по проект и постигна-
ти по изпълнен проект, и нормативните им 
стойности за сравнение;

10. енергийни характеристики на системи-
те за генериране на енергия за осигуряване 
на микроклимата (показатели, характеризи-
ращи технологичните процеси за отопление и 
вентилация, ефективностите на генераторите 
на топлина и студ, наличие на система за 
сградна автоматизация и управление, както 
е определена в § 1, т. 42 от допълнителните 
разпоредби на ЗЕЕ);

11. информация за използваните енергийни 
ресурси и генераторите на топлина и/или 
студ в сградата;

12. разпределението на потребна енер-
гия по основни компоненти на енергийния 
баланс на сградата – специфично и общо 
потребление на брутната потребна енергия 
за отопление, вентилация, охлаждане, го-
реща вода, осветление и уреди, изразени в 
kWh/m2г. и в kWh/г.;

13. отоплителни денградуси; 
14. климатичната зона, в която се намира 

сградата; 
15. генерирани емисии СО2 от сградата, 

изчислени на база брутна потребна енергия, и 
дял на енергията от възобновяеми източници, 
изчислен на база общата първична енергия;

16. препоръки, когато е приложимо;
17. наименование на лицето, извършило 

сертифицирането, и регистрационен номер 
на удостоверението за вписването му в пуб-
личния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, име, 
фамилия и подпис на лицето, което издава 
сертификата, печат.

(2) Номерът на сертификата се състои от 
12 позиции, съдържащи данни за лицето, 
издало сертификата: 

1. първите 4 позиции са регистрационният 
номер на лицето в публичния регистър по 
чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, следващите 3 пози-
ции – буквените идентификационни данни, 
изписани с главни букви на кирилица, и 
последните 5 позиции – поредният номер 
на сертификата; 

2. буквената идентификация се избира 
от лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ и 
го идентифицира еднозначно за срока на 
валидност на удостоверението за вписване.

(3) Сертификатите за енергийни харак-
теристики на нова сграда, издадени от едно 
лице по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ, следват 
поредна номерация.

Чл. 9. Допуска се издаден сертификат за 
енергийни характеристики на нова сграда 
да се преиздаде в срока му на валидност в 
някой от следните случаи:

1. при промяна в европейската и/или 
българската нормативна уредба за енергийна 
ефективност на сгради, при промяна на тех-
ническите изисквания и стандарти, от които 
е повлияна структурата и/или съдържанието 
на сертификата;

2. по предписание на контролен орган по 
спазване на законодателството в областта на 
енергийната ефективност;

3. при изгубено правно действие по ЗУТ на 
одобрения инвестиционен проект, въз основа 
на който е издаден сертификат за енергийни 
характеристики на етапа на проектиране. 
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Г л а в а  т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК-
ТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Раздел I
Предмет и обхват на обследването за енер

гийна ефективност

Чл. 10. (1) Обследването за енергийна 
ефективност на сграда в експлоатация има 
за предмет:

1. идентификация на сградните ограждащи 
елементи на конструкцията и системите за 
осигуряване на микроклимата, измерване и 
изчисляване на енергийните характеристики, 
анализ и определяне на потенциала за нама-
ляване на разхода на енергия;

2. разработване на мерки за повишаване 
на енергийната ефективност и/или мерки за 
оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници, приложими за конкретната сграда 
в района на нейното местонахождение;

3. технико-икономическа оценка на мерките 
за повишаване на енергийната ефективност и 
на съотношението „разходи – ползи“;

4. оценка на емисиите CO2, които ще бъдат 
спестени в резултат на прилагането на мерки 
за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Обследването за енергийна ефективност 
на сграда в експлоатация се извършва по не-
зависим начин от консултанти по енергийна 
ефективност, които са включени в състава 
на юридическо лице по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, 
съответно чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕ, и са вписани 
в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. 

Чл. 11. Обследването на сграда в експло-
атация обхваща:

1. средствата за измерване и контрол на 
енергийните потоци в сградата;

2. системите за изгаряне на горива и прео-
бразуване на входящите в сградата енергийни 
потоци, в т.ч. от възобновяеми източници;

3. топлопреносните системи – водни, па-
рокондензни, въздушни;

4. електроснабдителните системи;
5. осветителните системи;
6. системите за осигуряване на микро-

климата;
7. системите за гореща вода за битови 

нужди;
8. елементите на конструкцията на сградата 

(ограждащи и вътрешни).

Раздел II
Ред за възлагане и етапи на извършване на 

обследването за енергийна ефективност

Чл. 12. (1) Собственикът на сграда възла-
га с договор извършването на обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на 

сградата на лице по чл. 43, ал. 1, съответно 
по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ, вписано в публичния 
регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. 

(2) В случаите по ал. 1 собственикът на 
сграда предоставя на лицето по чл. 43, ал. 1 
или 2 от ЗЕЕ, вписано в публичния регистър 
по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, следните налични 
документи и данни:

1. технически паспорт на сградата, когато 
такъв е наличен;

2. резултатите от извършени обследвания 
на сградата – в обем и при условия, уредени 
в договора по ал. 1;

3. данни от доклад/и от извършени провер-
ки на отоплителни инсталации с водогрейни 
котли по чл. 50, ал. 1 от ЗЕЕ и климатични 
инсталации по чл. 51, ал. 1 от ЗЕЕ – при 
условия, уредени в договора по ал. 1;

4. документ, съдържащ данни за енерго-
потреблението на сградата за последните три 
календарни години, предхождащи обследва-
нето, датиран и подписан от лицето, което 
го е изготвило.

(3) За сгради в режим на етажна собстве-
ност дейностите по ал. 1 и 2 се извършват 
с решение на общото събрание на етажната 
собственост/сдружението на собствениците.

(4) Договорът по ал. 1 не може да съдържа 
клаузи, които да възпрепятстват предоста-
вянето на резултатите от обследването за 
енергийна ефективност от собственика на 
доставчик на енергийни услуги. 

(5) Договорът по ал. 1 може да се сключи 
и от изрично упълномощено от собственика 
на сградата физическо или юридическо лице, 
или от изрично упълномощено от общото съ-
брание на етажната собственост/сдружението 
на собствениците физическо или юридическо 
лице. Упълномощаването за представител-
ство при сключване на договора по ал. 1 се 
извършва с нотариално удостоверяване на 
подписа и съдържанието на пълномощното. 
Упълномощено лице за сключване на дого-
вор по ал. 1 може да бъде община – парт-
ньор на етажната собственост/сдружението 
на собствениците в конкретна програма за 
енергийна ефективност, финансирана изцяло 
или частично с публични средства или по-
средством друг финансов механизъм.

Чл. 13. (1) Обследването за енергийна 
ефективност включва следните основни етапи:

1. подготвителен етап, по време на който 
се извършват дейностите:

а) оглед на сградата;
б) събиране и обработка на първична ин-

формация за сградата и за разход на енергия 
по видове горива и енергии и финансови раз-
ходи за енергия за представителен предходен 
период от време, но не по-малко от три ка-
лендарни години, предхождащи обследването;
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2. етап на установяване на енергийните 
характеристики на сградата, по време на 
който се извършват дейностите:

а) анализ на съществуващото състояние и 
енергопотреблението;

б) изготвяне на енергийни баланси, опреде-
ляне на базовото енергопотребление, анализ на 
текущото и базовото енергийно потребление, 
определяне на видовете измервания, които е 
необходимо да се направят в сградата, за да 
се установят характеристиките по основното є 
предназначение към момента на обследване-
то, както и експлоатационните параметри на 
техническите системи, потребяващи енергия;

в) измервания за събиране на данни и под-
робна информация, необходима за инженерни 
изчисления на енергийните характеристики 
на ограждащите конструкции и елементи на 
сградата и за енергопреобразуващите процеси 
и системи;

г) обработване и детайлизиран анализ на 
данните, събрани от измерванията в сградата, 
и систематизирането им по начин, позволяващ 
изчисляване на енергийните є характеристики 
в съответствие с методиката от приложение 
№ 1 в наредбата по чл. 31, ал. 4 от ЗЕЕ;

д) анализ на съществуващата система за 
управление на енергопотреблението;

е) изчисляване на енергийните характерис-
тики на сградата и определяне на потенциала 
за тяхното подобряване;

ж) идентифициране на наличните възобно-
вяеми източници на място, в близост и 
отдалечено от конкретната сграда и оценка 
на възможния дял на оползотворяването им 
в първичното потребление на енергия на 
сградата;

3. етап на разработване на мерки за по-
вишаване на енергийната ефективност и/
или мерки за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници, по време на който 
се извършват дейностите:

а) изготвяне на списък от мерки с оценен 
енергоспестяващ ефект за повишаване на 
енергийната ефективност;

б) определяне на годишния размер на енер-
госпестяването за всяка мярка, остойностяване 
на единични мерки, подреждане на мерките 
по показател „срок на откупуване“;

в) формиране на пакети от енергоспестява-
щи мерки, определяне на годишния размер на 
енергоспестяването за всеки пакет с отчитане 
на взаимното влияние на отделните мерки 
в пакета, технико-икономическа оценка на 
всеки от пакетите от мерки, определяне на 
класа на енергопотребление, съответстващ 
на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на 
инвестициите за неговото изпълнение;

г) сравнителен анализ на оценените паке-
ти от мерки и определяне на икономически 
целесъобразния пакет от енергоспестяващи 
мерки за достигане на нормативно определе-

ния минимален клас на енергопотребление по 
скалата на класовете на енергопотребление 
за съответната категория сгради, към която 
сградата принадлежи по предназначение;

д) избор на пакет от енергоспестяващи 
мерки, съгласуван с възложителя, въз основа 
на който ще бъде издаден сертификатът за 
енергийни характеристики на сградата;

е) анализ и оценка на количеството спес-
тени емисии CO2 в резултат на разработените 
мерки за повишаване на енергийната ефек-
тивност – оценката се извършва по потребна 
енергия и поотделно за всеки от разработените 
пакети с енергоспестяващи мерки;

4. заключителен етап, по време на който 
се извършват следните дейности:

а) изготвяне на доклад и резюме за отра-
зяване на резултатите от обследването;

б) представяне на доклада и резюмето на 
собственика на сградата или управителя на 
етажната собственост/сдружението на соб-
ствениците.

(2) Енергията от възобновяеми източници 
се оценява като алтернатива на доставената 
енергия от невъзобновяеми източници по 
съотношението „разходи – ползи“ и включва:

1. идентифициране на енергопреобра-
зуващите и енергопреносните системи за 
оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници, приложими за конкретната сграда;

2. техническа оценка за съвместимост, осъ-
ществимост и функционалност на наличните 
системи за генериране на топлина и/или студ 
в сградата и системите за електроснабдяване 
със системи за оползотворяване на енергия 
от възобновяеми източници, които могат да 
се оползотворят на място, в близост или от-
далечено от сградата;

3. събиране на информация за наличния 
потенциал на слънчевата енергия за района 
на местонахождение на сградата и за други 
възобновяеми източници на енергия в района 
на сградата;

4. изчисляване на първичната невъзобновя-
ема енергия, първичната възобновяема енергия 
и общата първична енергия за сградата по 
методиката от приложение № 1 на наредбата 
по чл. 31, ал. 4 от ЗЕЕ;

5. определяне на дела на възобновяемата 
енергия в общия енергиен баланс на сградата 
по първична енергия;

6. определяне на прогнозната стойност на 
инвестициите за оползотворяване на енерги-
ята от възобновяеми източници в сградата;

7. изчисляване на спестените емисии СО2 
в резултат на включването на източници на 
възобновяема енергия.

(3) Мерките за повишаване на енергий-
ната ефективност следва да са съобразени с 
предназначението на сградата и да отговарят 
на изискванията на наредбата по чл. 18, ал. 2 
от ЗЕЕ.
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Чл. 14. (1) Резултатите от обследването за 
енергийна ефективност се отразяват в доклад 
и резюме.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа най-малко:
1. обща информация за сградата и собстве-

ността, местоположението и адреса, година 
на първоначално въвеждане в експлоатация, 
собственик на сградата, лицето, отговорно за 
възлагане на обследването, неговата длъжност 
и данни за контакт;

2. подробно описание на сградата, включи-
телно режими на обитаване, брой обитатели, 
конструкция, енергоснабдяване, информация 
за извършвани ремонти, история за извършени 
предходни обследвания и за изпълнени енер-
госпестяващи мерки, когато е приложимо;

3. анализ и оценка на състоянието на 
енергийните им характеристики на сградните 
ограждащи конструкции и елементи;

4. данни и доказателства за извършени 
измервания, анализ и оценка на енергийните 
характеристики при съществуващото състо-
яние на системите за производство, пренос, 
разпределение и потребление на енергия в ко-
личество и обем, съответстващи на сложността 
на системите и необходими за установяване 
на техническото им състояние и ефективност;

5. енергиен баланс на сградата и базово 
енергопотребление за основните енергоно-
сители;

6. клас на енергопотребление въз основа 
на изчислената стойност на общата интегри-
рана енергийна характеристика специфично 
годишно потребление на енергия в kWh/m2 
по базово енергопотребление;

7. оценка на специфичните възможности 
за намаляване на разхода за енергия;

8. подробно описание с технико-икономиче-
ски анализ на мерки за повишаване на енер-
гийната ефективност, групирани в най-малко 
два пакета, единият от които за достигане на 
техническите изисквания за сграда с близко 
до нулево потребление на енергия;

9. клас на енергопотребление (прогнозен) в 
резултат от прилагането на всеки предложен 
пакет от енергоспестяващи мерки; сравнителен 
анализ на икономическата ефективност на 
всеки от пакетите с енергоспестяващи мерки;

10. сравнителна оценка на годишното 
количество спестени емисии CO2 за всеки 
предложен пакет енергоспестяващи мерки 
и оценка по показател за инвестиционните 
разходи за 1 тон спестени емисии CO2;

11. заключение и препоръки, когато е 
приложимо.

(3) Когато с обследването за енергийна 
ефективност се цели доказване на постигна-
ти енергийни спестявания, докладът по ал. 1 
съдържа и оценка на количеството спестена 
енергия в сградата в резултат на изпълнение 
на енергоспестяващи мерки, предписани с 
предходно обследване, прието за базово.

(4) За сграда в експлоатация, за която 
няма налични данни за разхода на енергия 
за отопление/охлаждане за нито една от по-
следните три календарни години, предхож-
дащи обследването, енергийният баланс по 
ал. 2, т. 5 на сградата се съставя по базово 
енергийно потребление.

(5) Резюмето на доклада от извършеното 
обследване се изготвя от лицето, извършило 
обследването. Резюмето се изготвя в елек-
тронен вид и формат по образец, утвърден 
със заповед на изпълнителния директор на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР). 

(6) Докладът и резюмето се подписват от 
лицето по чл. 43, ал. 1 и консултантите по 
енергийна ефективност в неговия състав, съ-
ответно лицето/лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ. 

Чл. 15. Образецът на резюмето е задъл-
жителен в неговата цялост и не може да се 
изменя, допълва или съкращава от лицата по 
чл. 44, ал. 1, съответно чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕ. 
Утвърден образец на резюмето се изменя 
по преценка на изпълнителния директор на 
АУЕР, с негова заповед, при възникване на 
един или повече от следните случаи:

1. промяна в европейската и/или наци-
оналната нормативна уредба за енергийна 
ефективност на сгради, в т.ч. промяна на тех-
ническите изисквания и стандарти, от които 
е повлияна структурата и/или съдържанието 
на резюмето;

2. необходимост от адаптиране, надграж-
дане или осъвременяване на базите данни 
в националната информационна система за 
състоянието на енергийната ефективност в 
България, за които резюмето е източник на 
информация;

3. актуализиране на съществуващи или 
въвеждане на нови софтуерни продукти за 
инженерни приложения или обработка на 
данни, което рефлектира върху структурата 
и съдържанието на резюмето;

4. по предложение на лица по чл. 44, ал. 1 
и 2 от ЗЕЕ, придружено с мотиви;

5. по предложение на експерти от други 
администрации или институции, които полз-
ват резюмето за административни цели и са 
мотивирали подобрена версия на документа;

6. по други административни съображения.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕР-
ТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ НА СГРАДИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ 

СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 16. (1) Сертификат за енергийни харак-
теристики на сграда в експлоатация се издава 
от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, 
ал. 2 от ЗЕЕ, вписано в публичния регистър 
по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, по образец съгласно 
приложение № 2 от наредбата.
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(2) Сертификат за енергийни характерис-
тики на сграда в експлоатация се издава след 
всяко обследване за енергийна ефективност 
на сградата въз основа на резултатите от 
обследването.

(3) Челната (първа) страница на сертифи-
ката съдържа представителни данни, които се 
поставят на видно място в сградата, и показва:

1. клас на енергопотребление и стойност на 
общата интегрирана енергийна характеристика 
на сградата „специфично годишно потребле-
ние на енергия“ в kWh/m2г. към момента на 
извършеното обследване;

2. прогнозирания клас на енергопотреб-
ление и стойност на общата интегрирана 
енергийна характеристика на сградата „спе-
цифично годишно потребление на енергия“ 
в kWh/m2г., които се очаква да се постигнат 
след изпълнение на пакет от енергоспестяващи 
мерки, избран от възложителя/собственика 
на сградата след приемане на резултатите от 
обследването.

(4) В зависимост от избора на възложите-
ля/собственика на сградата сертификатът за 
енергийни характеристики на сграда в екс-
плоатация може да се издаде въз основа на:

1. резултатите от оценката на икономически 
целесъобразния пакет от енергоспестяващи 
мерки, с който се достига минимално изиск-
ващият се клас на енергопотребление по 
скалата на класовете на енергопотребление 
за съответната категория сгради, към която 
сградата принадлежи по предназначение, или

2. резултатите от избран от собственика 
икономически целесъобразен пакет от мерки 
измежду предложените в обследването пакети, 
изискващ по-големи инвестиции в сравнение 
с инвестициите за достигане на минимален 
енергоефективен клас, но водещ до по-големи 
енергийни спестявания и до по-висок клас на 
енергопотребление.

(5) В случаите по ал. 3 собственикът е 
задължен да изпълни избрания от него пакет 
от мерки за достигане на посочения в сер-
тификата клас след изпълнение на мерките. 

(6) Сертификатът за енергийни характе-
ристики на сгради в експлоатация съдържа:

1. пореден номер, дата на издаване и срок 
на валидност на сертификата;

2. означение, идентифициращо сградата 
като такава с близко до нулево потребление 
на енергия и дял на първичната възобновяема 
енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 
БГВ и осветление, когато сградата отговаря на 
техническите изисквания за сграда с близко 
до нулево потребление на енергия;

3. годината на първоначално въвеждане на 
сградата в експлоатация;

4. срок за освобождаване от данък сгради 
върху недвижимите имоти по Закона за мест-
ните данъци и такси, когато е приложимо;

5. общи геометрични характеристики: раз-
гъната застроена площ, обща климатизирана 
площ, общ климатизиран обем;

6. клас на енергопотребление, определен 
по първична енергия съгласно скалата на 
класовете на енергопотребление от G до А 
и стойността на общата интегрирана енер-
гийна характеристика „специфично годишно 
потребление на първична енергия“ (kWh/
m2г.) в границите на удостоверения клас, из-
числена въз основа на две нива: енергийните 
характеристики към момента на обследването 
(актуално състояние) и енергийните характе-
ристики след изпълнение на енергоспестяващи 
мерки (прогнозирано състояние);

7. потреблението на първична енергия, 
както следва:

а) първична енергия от невъзобновяеми 
източници, EP,nren, изразена като специфич-
но (kWh/m2г.) и общо годишно потребление 
(kWh/г.);

б) първична енергия от възобновяеми източ-
ници, EP,ren, изразена като специфично (kWh/
m2г.) и общо годишно потребление (kWh/г.);

в) обща първична енергия EP,tot, изразена 
като специфично (kWh/m2г.) и общо годишно 
потребление (kWh/г.);

г) изнасяна първична енергия Ewе;exp общо 
годишно потребление (kWh/г.);

8. потребна енергия в нормализирано/
базово състояние в MWh/г. и генерирани 
емисии от сградата преди и след изпълнение 
на ЕСМ; разпределение в относителен дял на 
годишното потребление на потребна енергия 
по компоненти на енергийния баланс на сгра-
дата; дял на първичната възобновяема енергия 
от общото потребление на първична енергия 
в нормализирано състояние и след ЕСМ;

9. площ на плътните и прозрачните ограж-
дащи елементи на конструкцията, коефициен-
тите на топлопреминаване през ограждащите 
елементи преди и след изпълнение на енерго-
спестяващи мерки, включително норматив-
ните им стойности за сравнение;

10. енергийни характеристики на системи-
те за генериране на енергия за осигуряване 
на микроклимата, включително показатели 
за технологичните процеси за отопление и 
вентилация, ефективностите на генераторите 
на топлина и студ в сградата и приложимите 
норми за сравнение;

11. наличие на система за сградна авто-
матизация и управление по смисъла на/съ-
ответстваща на предвиденото в § 1, т. 42 от 
допълнителните разпоредби на ЗЕЕ; 

12. използваните енергийни ресурси и 
генераторите на топлина и студ по видове 
системи за поддържане на микроклимата 
в сградата, в системата за осветление и за 
уредите, потребяващи енергия;

13. разпределението в актуално/норма-
лизирано състояние на потребна енергия по 
основни компоненти на енергийния баланс на 
сградата – специфично и общо потребление 
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на брутната потребна енергия за отопление, 
вентилация, охлаждане, гореща вода, осветле-
ние и уреди, изразени в kWh/m2г. и в kWh/г.;

14. отоплителни денградуси;
15. климатичната зона, в която се намира 

сградата;
16. базово енергопотребление, представено 

графично чрез базова линия;
17. годишно разпределение на специфичното 

енергийно потребление, представено графич-
но по компоненти на енергийния баланс на 
сградата;

18. технически и икономически параметри 
на оценените за сградата единични енерго-
спестяващи мерки и групирането им в пакети, 
оценените инвестиции, спестена потребна 
енергия, спестени емисии СО2, разходноефек-
тивен пакет, избран от собственика на сградата 
измежду препоръчаните за изпълнение пакети, 
общо и специфично потребление на потребна 
и на първична енергия (невъзобновяема и 
възобновяема) след изпълнение на избрания 
пакет от енергоспестяващи мерки, спестени 
емисии СО2 от сградата след изпълнение на 
мерките от избрания пакет;

19. други данни и препоръки за сградата – по 
преценка на лицето, което издава сертификата;

20. наименованието на лицето, издало 
сертификата, и регистрационен номер на удос-
товерението за вписването му в публичния 
регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ, име и фамилия 
на физическото лице с представителна власт, 
подписало сертификата.

(7) Когато обследването не предвижда 
мерки за преминаване в по-горен клас на 
енергопотребление, класът в колона „След 
ЕСМ“ остава същият като установения с 
обследването клас, посочен в колона „Преди 
ЕСМ“. Числовите стойности на общата ин-
тегрирана енергийна характеристика на сгра-
дата – „специфично годишно потребление на 
първична енергия“ (kWh/m2г.), преди и след 
изпълнение на мерките се посочват в синята 
указателна стрелка на скалата.

(8) Номерът на сертификата се състои от 
12 позиции, съдържащи данни за лицето, 
издало сертификата: 

1. първите 4 позиции са регистрационни-
ят номер на лицето в публичния регистър 
по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, следващите 3 пози-
ции – буквените идентификационни данни, 
изписани с главни букви на кирилица, и 
последните 5 позиции – поредният номер на 
сертификата; 

2. буквената идентификация се избира от 
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ и го иден-
тифицира еднозначно за срока на валидност 
на удостоверението за вписване.

(9) Сертификатите за енергийни характе-
ристики на сгради в експлоатация, издадени 
от едно лице по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ, 
следват поредна номерация.

Чл. 17. Сертификатът за енергийни ха-
рактеристики на сграда в експлоатация е 
със срок на валидност до 10 години. Срокът 
на валидност на сертификата се определя, 
както следва:

1. 10 години – за сгради с клас на енерго-
потребление „А“ от скалата на класовете на 
енергопотребление, както и за сгради, които 
покриват изискванията на националното 
определение за сгради с близко до нулево 
потребление на енергия;

2. 8 години – за сгради с клас на енерго-
потребление „B“ от скалата на класовете на 
енергопотребление;

3. 6 години – за сгради с клас на енерго-
потребление „C“ от скалата на класовете на 
енергопотребление;

4. 4 години – за сгради с клас „D“, клас „E“, 
клас „F“ и клас „G“ от скалата на класовете 
на енергопотребление.

Чл. 18. (1) Нов сертификат за енергийни 
характеристики на сграда в експлоатация се 
издава:

1. при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЕЕ;
2. с изтичане на срока на валидност на 

сертификата.
(2) Сертификат по ал. 1, т. 1 се издава не 

по-рано от една календарна година след из-
пълнението на енергоспестяващи мерки или 
извършването на строителните и монтажните 
работи, за която календарна година е наличен 
регистриран разход на енергия по видове го-
рива и енергии, използвани в сградата.

(3) Допуска се издаден сертификат за 
енергийни характеристики да се актуализира, 
като се преиздаде в срока му на валидност в 
някой от следните случаи:

1. при промяна в европейската и/или на-
ционалната нормативна уредба за енергийна 
ефективност на сгради, при промяна на тех-
ническите изисквания и стандарти, от които 
е повлияна структурата и/или съдържанието 
на сертификата;

2. при промяна на инвестиционното наме-
рение на възложителя/собственика на сградата 
по отношение на избрания за изпълнение па-
кет от енергоспестяващи мерки, удостоверен 
с валиден сертификат;

3. по предписание на контролен орган по 
спазване на законодателството в областта на 
енергийната ефективност.

Чл. 19. (1) Изпълнението на условията по 
чл. 24, ал. 1, т. 18 или 19 от Закона за мест-
ните данъци и такси се удостоверява:

1. за постигнат клас на енергопотребление 
посредством сертификат за енергийни харак-
теристики на сграда в експлоатация;

2. за година на въвеждане на сградата в екс-
плоатация посредством сертификат, съдържащ 
базовото енергопотребление и съответстващия 
му клас, спрямо които са оценени постигна-
тите енергийни спестявания и е извършена 
актуализацията на сертификата.
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(2) За сгради, които отговарят на услови-
ята по чл. 24, ал. 1, т. 18 или 19 от Закона за 
местните данъци и такси за годината на въвеж-
дане в експлоатация, но в тях са изпълнявани 
единични мерки за енергоспестяване, които 
не са предписани с обследване, изпълнението 
на условието за постигнат клас на енерго-
потребление се удостоверява посредством 
сертификат за енергийни характеристики на 
сграда в експлоатация. Сертификатът се издава 
въз основа на обследване по чл. 9.

Чл. 20. Собствениците на самостоятелните 
обекти в сертифицирани сгради етажна соб-
ственост имат право да получат при поискване 
заверено копие на сертификата за енергийни 
характеристики на сградата за целите на 
сделки със самостоятелния обект. Копието се 
заверява от управителя на етажната собстве-
ност/сдружението на собствениците с гриф 
„Вярно с оригинала“ и подпис на управителя. 

Г л а в а  п е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ 
НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕР-

ТИФИЦИРАНЕТО НА СГРАДИ

Чл. 21. (1) Лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 
от ЗЕЕ, извършило сертифициране на нова 
сграда, предоставя в оригинал сертификата 
за енергийни характеристики на нова сграда 
на възложителя/собственика на новата сграда 
в 7-дневен срок от датата на издаването му.

(2) Възложителят/собственикът на новата 
сграда приема с протокол сертификата от 
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ, на ко-
ето е възложено издаването на сертификата.

(3) Възложителят/собственикът на нова 
сграда предоставя с писмо, чрез портала за 
електронни административни услуги или 
системата за сигурно електронно връчване в 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) заверено копие на сертификата по 
ал. 1 в срок до 30 дни от въвеждане на новата 
сграда в експлоатация.

(4) Възложителят/собственикът на нова 
сграда предоставя заверено копие на сертифи-
ката за енергийни характеристики на новата 
сграда към заявлението по чл. 177, ал. 1 ЗУТ 
за въвеждането на сградата в експлоатация.

Чл. 22. (1) Лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 от 
ЗЕЕ, извършило обследването за енергийна 
ефективност на сграда в експлоатация, пре-
доставя на собственика на сградата:

1. доклад за резултатите от обследването 
за енергийна ефективност – на хартиен носи-
тел, а в случай че е предвидено в договора за 
възлагане на обследването – и на електронен 
носител в определен от страните по договора 
формат;

2. резюме за резултатите от обследването 
за енергийна ефективност – на хартиен но-

сител и на електронен носител във формат 
на файла .xls;

3. доклад/и, съставен/и при условията и 
по реда на наредбата по чл. 56 от ЗЕЕ – на 
хартиен носител;

4. сертификат за енергийни характеристи-
ки – в оригинал на хартиен носител;

5. оригинал на декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ;

6. оригинал на протокол за потвърдени 
количества спестена енергия в сградата – на 
хартиен носител и на електронен носител във 
формат .xls – документът се предоставя на 
собственика на сградата само при условие, 
че обследването за енергийна ефективност е 
извършено за доказване на постигнати енер-
гийни спестявания в сградата.

(2) Декларацията за липса на обстоятел-
ствата по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ се изготвя 
по образец, утвърден със заповед на изпъл-
нителния директор на АУЕР. Образецът на 
електронния формат на декларацията се пуб-
ликува на електронната страница на АУЕР.

(3) Собственикът на сградата приема с 
протокол резултатите от обследването и 
документите по ал. 1 в срок не по-късно от 
14 дни от предоставянето им. Протоколът се 
изготвя по образец, утвърден със заповед на 
изпълнителния директор на АУЕР. При сгради 
в режим на етажна собственост протоколът 
се подписва от управителя на етажната соб-
ственост или сдружението на собствениците. 
Образецът на електронния формат на прото-
кола се публикува на електронната страница 
на АУЕР.

Чл. 23. (1) Собственикът на сградата предос-
тавя с писмо в АУЕР до 7 дни от подписване 
на протокола за приемане на резултатите от 
обследването по електронен път – чрез порта-
ла за електронни административни услуги или 
системата за сигурно електронно връчване:

1. резюмето на електронен носител във 
формат „excel“;

2. копие от сертификата за енергийни ха-
рактеристики;

3. доклада по чл. 14, ал. 2 във формат на 
файла .doc;

4. доклад/и, съставен/и по реда на наред-
бата по чл. 56 от ЗЕЕ;

5. копие на протокола по чл. 22, ал. 3;
6. копие на декларация за липса на обсто-

ятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ.
(2) В случай че собственикът на сградата не 

използва възможността по ал. 1, той предос-
тавя с писмо в АУЕР до 7 дни от подписване 
на протокола за приемане на резултатите от 
обследването на хартиен носител:

1. заверено копие на резюмето на хартиен 
носител и резюмето на електронен носител 
във формат „excel“;

2. заверено копие от сертификата за енер-
гийни характеристики;
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3. доклада по чл. 14, ал. 2 на електронен 
носител;

4. заверено копие на доклад/и, съставен/и 
по реда на наредбата по чл. 56 от ЗЕЕ – на 
хартиен носител;

5. заверено копие на протокола по чл. 22, 
ал. 3;

6. оригинал на декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ.

(3) Предоставените копия и оригинали на 
документите по ал. 2 могат да бъдат отпеча-
тани в черно-бяло.

(4) Собственикът на сградата може да 
упълномощи в протокола по чл. 22, ал. 3 
консултанта по енергийна ефективност да пре-
достави в АУЕР документите по ал. 1 или 2. 

Г л а в а  ш е с т а

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙ-
НИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ

Чл. 24. (1) Оценката за постигнати енер-
гийни спестявания в сграда, изготвена при 
условията и по реда на тази наредба, има 
за цел да удостовери количеството спестена 
енергия в резултат на изпълнени енергоспес-
тяващи мерки в сградата.

(2) Оценка по ал. 1 може да бъде извър-
шена за:

1. изпълнен пакет от комбинирани енерго-
спестяващи мерки, препоръчан с обследване 
за енергийна ефективност, независимо от броя 
на мерките в пакета, или

2. изпълнена единична мярка, чийто ефект 
от прилагането є не е оценен с обследване.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 постигнатите 
енергийни спестявания в сграда се установяват 
чрез обследване за енергийна ефективност, из-
вършено по реда на тази наредба. Доказването 
на енергийните спестявания чрез обследване 
се прилага, когато изпълнените енергоспес-
тяващи мерки в сградата имат количествено 
оценен и прогнозиран ефект, отразен в един 
или в повече от един доклад от предходно 
обследване на сградата.

(4) В случаите по ал. 2, т. 2 постигнатите 
енергийни спестявания от изпълнени еди-
нични мерки, чийто енергоспестяващ ефект 
не е количествено оценен и прогнозиран с 
обследване, се установяват и потвърждават 
по реда на наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ. 
В този случай по желание на собственика 
на сградата оценката на постигнатите енер-
гийни спестявания може да се извърши и 
чрез обследване за енергийна ефективност. 
Независимо от начина, по който се извършва 
оценката на постигнатите енергийни спестява-
ния, собственикът е задължен да предостави 
цялата необходима информация за целите на 
оценката, включително документи, доказващи 
изпълнението на мерките и техническите им 
характеристики.

(5) Постигнатите енергийни спестявания по 
ал. 2, т. 1, а по желание на собственика – и 
по ал. 2, т. 2, се потвърждават, след като 
бъдат установени и доказани с изчисления и 
измервания съгласно чл. 11.

Чл. 25. (1) Оценката по чл. 24, ал. 1 се 
използва за издаване на удостоверения за 
енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ и/или 
за информационни цели, предвидени в ЗЕЕ.

(2) Удостоверенията за енергийни спестя-
вания могат да бъдат прехвърляни на задъл-
жените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ по реда и 
условията на наредбата по чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ.

Чл. 26. (1) Оценката за постигнати енергий-
ни спестявания по чл. 24, ал. 1 се извършва 
от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, 
ал. 2 от ЗЕЕ.

(2) Оценката по ал. 1 се изготвя за всички 
въведени действащи мерки и съответстващите 
им срокове на действие.

(3) Консултантите по енергийна ефектив-
ност в състава на лице по чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ 
или лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕ, които 
извършват оценката по ал. 1, не трябва да са 
били изпълнители на други обследвания в 
сградата през периода, за който се извършва 
оценяването на енергийните спестявания на 
конкретната сграда.

(4) Изборът на периода, през който се 
извършва оценката на енергийните спестява-
ния, включително използваният обем изходна 
информация от предходни обследвания и от 
други документи, се мотивира в доклада от 
обследването, с което се установяват постиг-
натите енергийни спестявания.

(5) За целите на оценката по чл. 24, ал. 2, 
т. 1 собственикът на сградата предоставя на 
лицето по чл. 43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ налични 
доклади от извършени обследвания на сгра-
дата и издадените въз основа на тях серти-
фикати, включително документи, доказващи 
изпълнението на мерките и техническите им 
характеристики в съответствие с препоръките 
от предходни обследвания.

(6) Резултатите от оценката за постигнати 
енергийни спестявания се оформят във вид на 
протокол за потвърдени количества спестена 
енергия в сграда, който съдържа информаци-
ята, необходима за издаване на удостоверения 
за енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ.

(7) Протоколът се съставя на хартиен 
носител и в електронен формат по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, 
подписва се от изпълнителя и от възложителя 
на оценката и се предоставя на възложителя.

(8) Образецът на електронния формат на 
протокола по ал. 6 се публикува на електрон-
ната страница на АУЕР.

Чл. 27. (1) При оценка на постигнати енер-
гийни спестявания чрез обследване за енер-
гийна ефективност задължително се извършва 
проверка за съответствие на постигнатия 
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клас на енергопотребление след изпълнение 
на пакет от мерки, чийто енергоспестяващ 
ефект е обект на оценяване.

(2) Когато при обследване по ал. 1 се 
установи, че не е достигнат класът на енер-
гопотребление, прогнозиран въз основа на 
мерките, обхванати от оценката на енергий-
ните спестявания, АУЕР извършва контролна 
проверка по чл. 90 от ЗЕЕ на верността на 
резултатите в използваните при оценката док-
лади от предходни обследвания, включително 
проверка за достоверност на извършената 
оценка на енергийните спестявания.

Чл. 28. За издаване на удостоверения за 
енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ 
електронната форма на протокола по чл. 26, 
ал. 6 се представя в АУЕР от собственика на 
сградата или от лицето, желаещо да придобие 
удостоверение за енергийни спестявания при 
условията и по реда на наредбата по чл. 18, 
ал. 2 от ЗЕЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Външни ограждащи елементи на сгра-

дата“ са интегрираните компоненти на дадена 
сграда, които отделят вътрешната от външната 
среда на сградата.

2. „Климатизирана площ“ е общата площ на 
пода на климатизирания обем, която включ-
ва площта на климатизирано пространство 
с отоплителна и/или охладителна система и 
площта на индиректно климатизирани неотоп-
ляеми/неохлаждани пространства с топлинни 
загуби/притоци. Климатизираната площ се 
определя по външните размери на сградата.

3. „Нова сграда“ е всяка новоизградена 
сграда до 6 години от въвеждането є в екс-
плоатация. 

4. „Основен ремонт“ е ремонтът на сграда, 
който обхваща над 25 на сто от площта на 
външните ограждащи елементи на сградата.

5. „Основно обновяване“ на сграда е ком-
плекс от строителни и монтажни работи, 
свързани с изпълнението на съществените 
изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, които 
се извършват по време на експлоатацията и 
засягат конструктивните елементи на сградата, 
включително ограждащите конструкции и еле-
менти на сгради, съоръжения и елементи на 
техническата инфраструктура – отоплителни, 
вентилационни, климатични, електрически, 
водоснабдителни, канализационни и други 
инсталации.

6. „Актуализация“ на сертификат за проект-
ни енергийни характеристики и на сертификат 
за енергийни характеристики на сграда в 
експлоатация е актуализиране на стойностите 
на енергийните характеристики на сграда, 
отразени в сертификата, чрез издаване на нов 
(актуализиран) сертификат за същата сграда.

§ 2. Получената от АУЕР информация по 
реда на тази наредба се обобщава и включва 

в националната информационна система за 
състоянието на енергийната ефективност в 
Република България по чл. 68, ал. 1 ЗЕЕ.

§ 3. Тази наредба въвежда изисквания на 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 
енергийните характеристики на сградите 
(ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.) и Директива 
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енер-
гийната ефективност за изменение на дирек-
тиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна 
на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ, 
L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Е-РД-
04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енер-
гийна ефективност, сертифициране и оценка 
на енергийните спестявания на сгради (ДВ, 
бр. 10 от 2016 г.).

§ 5. Наредбата се издава на основание 
чл. 48 ЗЕЕ.

§ 6. (1) Енергоспестяващите мерки от об-
следване за енергийна ефективност, извършено 
или в процес на изпълнение по договор съ-
гласно изискванията на Наредба № Е-РД-04-1 
за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спес-
тявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.), се 
изпълняват в приетия от възложителя обем 
(пакет) за достигане на клас на енергопотреб-
ление, удостоверен в сертификата за енергийни 
характеристики на сградата по скала съгласно 
изискванията на Наредба № 7 от 2005 г. за 
енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 
от 2005 г., отменена с Наредба № РД-02-20-3 
от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към 
енергийните характеристики на сгради (ДВ, 
бр. 92 от 2022 г.). 

(2) След изтичане на валидността на сер-
тификата по ал. 1 сградите се привеждат 
в съответствие с изискванията на Наредба 
№ РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите 
изисквания към енергийните характеристики 
на сгради (ДВ, бр. 92 от 2022 г.).

(3) По желание на възложителя серти-
фикатът по ал. 1 може да бъде преиздаден 
преди изтичане на срока му на валидност 
при спазване изискванията на тази наредба. 

§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага 
на изпълнителния директор на АУЕР.

§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на енергетиката: 
Росен Христов

За министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

Десислава Георгиева
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……………………………… 
 (сграда или част от сграда, наименование, адрес)  

 Идентификатор (по смисъла на ЗКИР): ………………… 
 

Характеристики на сградата 
Нормализирано потребление на първична енергия 

Вид енергия Специфично 
kWh/m2 

Общо 
kWh/год. 

Брой надземни етажи .… Първична невъзобновяема 
енергия 

…… …… 

Разгъната застроена площ …… m2 Първична възобновяема 
енергия 

…… …… 

Обща климатизирана 
площ …… m2 Първична енергия - обща …… …… 

Общ климатизиран обем …… m3 Изнeсeна възобновяема енергия  …… 

 

EPmin 
kWh/m2 

EP 
kWh/m2 

EPmax 
kWh/m2 

Сграда за търговия - скала 
на енергопотребление по 
невъзобновяема първична 

енергия

 
 

EP 
kWh/m2 

 

0 EP < 275  

275 ≤ EP < 550  
 

550 ≤ EP < 600  

600 ≤ EP < 650 

650 ≤ EP < 813  

813 ≤ EP < 975  

975 ≤ EP    

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ГОДИШНОТО  ПОТРЕБЛЕНИЕ  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ 

Отопление Вентилация Охлаждане Гореща вода Осветление Уреди 
..,. % ..,. % ..,. % ..,. % ..,. % ..,. % 

 
 
 
                                                        
 

90

 G 

 F

E

 D

 C

 B

 A

Потребна енергия, 
генерирани емисии СО2 и дял 
на възобновяемата енергия 

    
за  енергийни характеристики на нова сграда  

 

Издаден на 
 

Потребна енергия 
… 

MWh/ 
год. 

Генерирани 
емисии СО2  

… 
тона 
/год. 

Дял на потребната 
енергия от 
възобновяеми 
източници 

… 
% 

Дял на първичната 
енергия от 
възобновяеми 
източници 

… 
% 

Валиден до:  

Номер  СГРАДА С БЛИЗКО 
ДО НУЛЕВО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ЕНЕРГИЯ 

ДА

НЕ

№ ..……….. / …………. г. 
Регистрационен номер

…… 
(име, фамилия на управителя) 

)

(подпис, печат) 

Издаден от
………. 

(наименование на юридическото лице) 

Сертификатът се издава по: 

Ен. х-ки, изчислени по проект: ДА/НЕ      
Енергийни х-ки по екзекутив:   ДА/НЕ 

Дял на потребната 
възобновяема енергия 
за отопление, 
охлаждане, вентилация, 
БГВ и осветление 

 

… % 



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  99   

 
 
 

 
 
 

Наименование Площ 

[2] Коефициент на 
топлопреминаване 

Норма-
тивен 

По 
проект 

По 
изпълнен 
проект

- m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K
Стени (външни) 
     

Прозорци (външни)  
    

Прозорци на покрива 
     

Врати (външни) 
     

Покрив 
 

 
    

Под 
     

 
  
 

1. Показатели за  технологичните 
процеси на отопление и вентилация 

2. Ефективност на генератора на 
топлина, % 

Показател По проект По изпълнен 
проект 

По 
проект 

По изпълнен 
проект 

[1] Норма 

Инсталирана 
мощност за 
отопление, kW 

…  
 

…  
 

… 
 

… 
 

… 
 

…  
 

…  
 

… 
 

… 
 

… 
 

Ефективност на рекуперацията на 
топлина при вентилация, % 

… 
 

… 
 ɳr,min ≥ … % 

… 
 

… 
 ɳr,min ≥ … % 

3. Ефективност на генератора на студ 
(включително термопомпа с приложение за отопление) 

Показател По 
проект 

По 
изпълнен 
проект 

[3] Норма за 
възобновяе-
ма енергия 

Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
топлина 

… … … 
 

… … … 
 

Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
студ 

… 
 …  

… 
 …  

Сградна система за автоматизация и управление съгласно ЗЕЕ 

4. Сградна система за автоматизация и 
управление съгласно ЗЕЕ 

По проект Изпълнен проект 
  

 
 

2 
ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА 

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

Издаден на  
Издаден от 
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Отоплителни  денградуси, DD                               ……….. 

Климатична зона (от 1 до 9)     ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

                         ПО ПРОЕКТ ПРЕДИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 
                         ПО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ СЛЕД ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО 

 
Система Енергиен 

ресурс 
Генератор

 
Годишно потребление на 

потребна енергия 
 

Специфи-
чно 

Общо 
 

Вид Вид Вид kWh/m2 kWh

Отопление 
 

 
 

 

… …  
 

 

Вентилация 
 

 
 

 

… …  
 

 

Охлаждане 
 

 
 

 

… …  
 

 

Гореща вода 
 

 
 

 

… …  
 

 

Осветление 
 

 
 

 

… …  
 

 

Други - уреди, 
потребяващи 
енергия 

 
 

 

… …  
 

 

3 

Издаден на  
Издаден от 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ   
НА  ГОДИШНОТО  ПОТРЕБЛЕНИЕ  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ  

Препоръки:  
 
 
 
 
 
 
Информация относно възможностите за финансиране на ЕСМ и друга актуална
информация за състоянието на енергийната ефективност в България може да 
бъде намерена на електронната страница на Агенция за устойчиво енергийно 
развитие:  http://www.seea.government.bg 
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От падащото меню изберете вида категория, към която сградата принадлежи по предназначение: 
 
Сграда за търговия  

 

 
 

 
Забележки: 

1. [1]  Попълва се стойност, когато е приложимо. В случаите, в които не е приложимо се въвежда 
означението „Н/П“. 

2. [2]  Въвежда се обобщена стойност на коефициента на топлопреминаване през съответния  
ограждащ елемент. 

3. [3]  Поле, означено със щрих                      не се попълва. 

4. Всички стойности в сертификата се закръгляват до втория знак след десетичната запетая с 
изключение на числото за специфичен годишен разход на енергия преди ЕСМ и след ЕСМ, което 
се попълва в синята указателна стрелка на скалата, което се закръглява до цяло число в kWh/m2 
год.  

5. Полетата, в които за конкретната сграда не е приложимо да се попълнят стойности на някои от 
показателите за разход на енергия, не се оставят празни, а се записва главна буква „Х“ в центъра 
на полето. 

6. Означението „ДА“ или „НЕ“ за сграда с близко до нулата потребление на енергия се изпълнява 
с функцията „Check box“ в Word (десен бутон на компютърната мишка – Properties – Checked).  

7. В полето  „Сграда/Част“ се изтрива излишното и се посочва вярното обстоятелство: „Сграда“ 
или се изписва „Част от сграда“. 

8. Енергийните характеристики на сградата в полето, разположено в дясно от скалата на 
енергопотребление, както и разпределението на общия годишен разход на потребна енергия в 
MWh на стр. 1 от сертификата, се отнасят за актуалното състояние на енергопотреблението на 
конкретната сграда към момента на обследването за енергийна ефективност. 
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……………………………… 
(сграда или част от сграда, наименование, адрес)  

 Идентификатор (по смисъла на ЗКИР): ………………… 

 

Характеристики на сградата 
Нормализирано потребление на първична енергия 

Вид енергия Специфично 
kWh/m2 

Общо 
kWh/год. 

Година на първоначално 
въвеждане в експлоатация …….. Първична невъзобновяема 

енергия …… …… 

Разгъната застроена площ …… m2 Първична възобновяема 
енергия …… …… 

Обща климатизирана площ …… m2 Първична енергия - обща …… …… 
Общ климатизиран обем …… m3 Изнесена възобновяема енергия …… 

 

EPmin 
kWh/m2 

EP 
kWh/m2 

EPmax 
kWh/m2 

Многофамилна жилищна 
сграда/общежитие - скала 
на енергопотребление по 
невъзобновяема първична 

енергия

 
EP  

преди 
ЕСМ 

kWh/m2 

 
EP  
след 
 ЕСМ 

kWh/m2 

0 EP < 90  
  

90 ≤ EP < 180  
 

180 ≤ EP < 235   

235 ≤ EP < 290 

290 ≤ EP < 363   

363 ≤ EP < 435   

435 ≤ EP     

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ГОДИШНОТО  ПОТРЕБЛЕНИЕ  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ 

Отопление Вентилация Охлаждане Гореща вода Осветление Уреди 
..,. % ..,. % ..,. % ..,. % ..,. % ..,. % 

 
 
 
 
 

 

232

70

 G 

 F 

E

 D 

 C 

 B 

 A 

Потребна енергия, 
генерирани емисии СО2 и дял 
на възобновяемата енергия 

СГРАДА С БЛИЗКО 
ДО НУЛАТА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ЕНЕРГИЯ 

Срок на освобождаване от 
данък сгради по ЗМДТ 

от …………….. г. до …………….. г. 

Издаден на 
 

Потребна енергия 
в нормализирано 
състояние  

12987 
MWh 
/год. 

Генерирани 
емисии СО2 
в нормализирано/ 
базово състояние 

 
… 

тона/ 
год. 

Генерирани 
емисии СО2 след 
ЕСМ 

… 
тона/ 
год. 

Дял на първичната 
възобновяема 
енергия в 
нормализирано 
състояние 

… 
% 

Дял на първичната 
възобновяема 
енергия след ЕСМ 

… 
% 

Дял на потребната 
възобновяема енергия 
за отопление, 
охлаждане, вентилация, 
БГВ и осветление 

 

… % 

 
     за  енергийни характеристики на сграда в експлоатация

Валиден до:  

Номер  ДА

НЕ

№ ..……….. / …………. г. 
Регистрационен номер

…… 
(име, фамилия на управителя) 

 

(подпис, печат) 

Издаден от
………. 

(наименование на юридическото лице) 
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Наименование Площ 

[2] Коефициент на 
топлопреминаване 

Норма-
тивен 

 

Преди 
ЕСМ 

 

След 
ЕСМ 

 
- m2 W/m2.K W/m2.K W/m2.K 

Стени (външни) 
     

Прозорци (външни)  
    

Прозорци на покрива 
     

Врати (външни) 
     

Покрив 
 

 
    

Под 
     

 
  
 

1. Показатели за  технологичните 
процеси на отопление и вентилация 

2. Ефективност на генератора на 
топлина, % 

Показател Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

[1] Норма 

Инсталирана 
мощност за 
отопление, kW 

…  
 

…  
 

… 
 

… 
 

… 
 

…  
 

…  
 

… 
 

… 
 

… 
 

Ефективност на рекуперацията на 
топлина при вентилация, % 

… 
 

… 
 ɳr,min ≥ … % 

… 
 

… 
 ɳr,min ≥ … % 

3. Ефективност на генератора на студ 
(включително термопомпа с приложение за отопление) 

Показател Преди 
ЕСМ 

След  
ЕСМ 

[3]

 Норма 
 

Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
топлина 

… … … 
 

… … … 
 

Коефициент на 
трансформация при генерирането на 
студ 

… 
 …  

… 
 …  

Сградна система за автоматизация и управление съгласно ЗЕЕ 

4. Сградна система за автоматизация и 
управление съгласно ЗЕЕ 

Преди ЕСМ След ЕСМ 
  

 
 
 

2 ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА 

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

Издаден на  
Издаден от 
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Отоплителни  денградуси, DD                               ……….. 

Климатична зона (от 1 до 9)     ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 
 

Система Енергиен 
ресурс 

Генератор
 

Годишно потребление на 
потребна енергия 

 

Специфи-
чно 

Общо 
 

Вид Вид Вид kWh/m2 kWh

Отопление 
 

 
 

 

… …  
 

 

Вентилация 
 

 
 

 

… …  
 

 

Охлаждане 
 

 
 

 

… …  
 

 

Гореща вода 
 

 
 

 

… …  
 

 

Осветление 
 

 
 

 

… …  
 

 

Други - уреди, 
потребяващи 
енергия 

 
 

 

… …  
 

 

3 

Издаден на  
Издаден от 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ   
НА  ГОДИШНОТО  ПОТРЕБЛЕНИЕ  НА  ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ  

Препоръки:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация относно възможностите за финансиране на ЕСМ и друга актуална 
информация за състоянието на енергийната ефективност в България може да 
бъде намерена на електронната страница на Агенция за устойчиво енергийно 
развитие:  http://www.seea.government.bg
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4 БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО 

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО 
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Издаден на  
Издаден от 
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Потребна енергия след 
изпълнение на ЕСМ от 

избрания пакет 

Първична  невъзобновяема 
енергия след изпълнение на 
ЕСМ от избрания пакет 

Първична възобновяема 
енергия след изпълнение на 
ЕСМ от избрания пакет 

Спестени 
Емисии 
СО2 

 
Специфично Общо Специфично Общо Специфично Общо Общо 

kWh/m2 kWh/год. kWh/m2 kWh/год. kWh/m2 kWh/год. тона/год. 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Енергоспестяващи 
мерки (ЕСМ) 

Срок на 
откупу-
ване,  
год. 

 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

Инвести- 
ции,  
лева 

Спестена  
потребна 
енергия,  
 kWh/год. 

5

Пакети от мерки 
П1………… 

Мерки по системите 
С6………….. 
С7………….. 
C8………….. 
С9………….. 
С10………… 
С11………… 
С12………… 
D13………… 
D14………… 
 

Мерки по огр.елементи
В1………….. 
В2………….. 
B3………….. 
B4………….. 
B5………….. 

Спестени 
емисии 
СО2 ,  

тона/год. 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Подпис, печат

   Издаден от 
 

Издаден на  

Избран пакет за изпълнение от 
възложителя/собственика на сградата 
  

Клас на енергопотребление след изпълнение на  
избрания пакет от ЕСМ

П1 

…. 

Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници
Слънчева – PV електричество 
Слънчева – Термална 
Вятърна – електричество 
От околната среда: Гео-
;Аеро-; Хидротермална 

ОБЩО 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ 
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ПРИЛ 

към чл. 15, ал.1 
 
От падащото меню изберете вида категория, към която сградата принадлежи по 
предназначение: 
 
Многофамилна жилищна сграда/общежитие  

 

 
 

 
Забележки: 

1. [1]  Попълва се стойност, когато е приложимо. В случаите, в които не е приложимо се 
въвежда означението „Н/П“. 

2. [2]  Въвежда се обобщена стойност на коефициента на топлопреминаване през 
съответния  ограждащ елемент. 

3. [3]  Поле, означено със щрих                      не се попълва. 

4. Всички стойности в сертификата се закръгляват до втория знак след десетичната 
запетая с изключение на числото за специфичен годишен разход на енергия преди ЕСМ и 
след ЕСМ, което се попълва в синята указателна стрелка на скалата, което се закръглява 
до цяло число в kWh/m2 год.  

5. Полетата, в които за конкретната сграда не е приложимо да се попълнят стойности на 
някои от показателите за разход на енергия, не се оставят празни, а се записва главна 
буква „Х“ в центъра на полето. 

6. Означението „ДА“ или „НЕ“ за сграда с близко до нулата потребление на енергия се 
изпълнява с функцията „Check box“ в Word (десен бутон на компютърната мишка – 
Properties – Checked).  

7. В полето  „Сграда/Част“ се изтрива излишното и се посочва вярното обстоятелство: 
„Сграда“ или се изписва „Част от сграда“. 

8. Енергийните характеристики на сградата в полето, разположено в дясно от скалата на 
енергопотребление, както и разпределението на общия годишен разход на потребна 
енергия в MWh на стр. 1 от сертификата, се отнасят за актуалното състояние на 
енергопотреблението на конкретната сграда към момента на обследването за енергийна 
ефективност. 

8159
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ ЕРД043 от 4 май 2016 г. за допустимите 
мерки за осъществяване на енергийни спес
тявания в крайното потребление, начините 
на доказване на постигнатите енергийни 
спестявания, изискванията към методиките 
за тяхното оценяване и начините за потвър
ждаването им (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм. 

и доп., бр. 79 от 2018 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думата 
„методиките“ се заменя с „методите“.

§ 2. В чл. 1, т. 3 думата „методиките“ се 
заменя с „методите“.

§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 6 и 7:
„6. спестявания на енергия от мерки, над-

хвърлящи минималните изисквания съгласно 
чл. 20а, ал. 3 от Закона за енергийната ефек-
тивност (ЗЕЕ);

7. допълнителни спестявания спрямо спес-
тяванията, които при всички случаи биха се 
реализирали и без дейността на задължените, 
участващите или изпълняващите страни или 
на органите на изпълнителната власт.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) Мерки за енергийни спестявания, 

свързани с обновяването на съществуващи 
сгради, които отговарят на изискванията на 
ал. 2, т. 1 – 5, са допустими мерки за целите 
на чл. 14, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от ЗЕЕ.“

§ 4. В чл. 3, ал. 2 в края се добавят думите 
„или данни от техническа документация“.

§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Доказването на постигнатите 

енергийни спестявания се осъществява след 
изпълнението на мярка/мерки за енергийни 
спестявания при крайните клиенти чрез:

1. обследване за енергийна ефективност на 
сгради, предприятия, промишлени системи 
или системи за външно изкуствено осветле-
ние, проверка на отоплителни инсталации с 
водогрейни котли и климатични инсталации, 
извършени не по-рано от една година след 
изпълнението на мярката/мерките за енер-
гийни спестявания;

2. прилагане на методики, разработени при 
условията и по реда на раздел III от глава 
четвърта;

3. прилагане на измерени енергийни спес-
тявания, при които спестяванията от при-
лагането на дадена мярка или на пакет от 
мерки се определят чрез регистриране на 
действителното намаление на потреблението 
на енергия, като се вземат предвид такива фак-
тори, като допълнителност, обитаване, обем 
на продукцията и метеорологични условия, 
които може да влияят върху потреблението, 
извършено при условията и по реда на раз-
дел IV от глава четвърта;

4. прилагане на стойности на енергийни 
спестявания в съответствие с резултати от 
независим мониторинг на предходни мерки 
за енергийна ефективност в сходни инстала-
ции, разработени при условията и по реда на 
раздел V от глава четвърта.

(2) Доказването на постигнатите енергийни 
спестявания по ал. 1, т. 1 и 3 се осъществява 
от лицата, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 
и/или по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.

(3) Доказването на постигнатите енергийни 
спестявания чрез прилагане на методиката 
по ал. 1, т. 2 се оценява от задължено лице 
по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ или от 
лицата, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 
и/или по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.

(4) Доказването на постигнатите енергийни 
спестявания чрез прилагане на стойностите 
по ал. 1, т. 4 се извършва от задължено лице 
по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ.“

§ 6. В наименованието на глава четвърта 
думата „методиките“ се заменя с „методите“.

§ 7. В чл. 6 думата „методиките“ се заменя 
с „методите“ и в края се добавят думите „по 
чл. 4, ал. 1“.

§ 8. В чл. 7, ал. 1 думата „Методиките“ се 
заменя с „Методите“.

§ 9. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава буква „г“:
„г) приложимост на минимални изисквания 

съгласно чл. 20а, ал. 2 и 3 от ЗЕЕ;“.
2. В т. 3 се създава буква „г“:
„г) коефициент, отчитащ намалението на 

ефекта от мярката спрямо изчисленото спес-
тяване за първата година след прилагането є; 
в случай че такъв коефициент не се прилага, 
се посочват мотивите за това; коефициентът 
се определя индивидуално за всяка мярка 
въз основа на спецификите є и наличието на 
техническа спецификация.“

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

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че прилагането на методиките 

за оценяване на енергийните спестявания се 
извършва от лице, вписано в регистъра по 
чл. 44, ал. 1 или в регистъра по чл. 60, ал. 1 
ЗЕЕ, резултатите се отразяват в протокол.“

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случай че прилагането на методиките 

за оценяване на енергийните спестявания се 
извършва от задълженото лице, резултатите се 
отразяват в годишната информация за изпъл-
нението на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ.

(4) Годишната информация за изпълнени-
ето на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания се изготвя по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на агенцията и 
публикуван на интернет страницата є.“

§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4 в края се добавят думите „или 
данни от техническа документация“.
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2. В ал. 5 се създават т. 4 и 5:
„4. енергийните характеристики на отдел-

ното действие (мярка) трябва да надвишават 
минималните изисквания съгласно чл. 20а, 
ал. 3 от ЗЕЕ;

5. мярката, за която се прилага методика-
та, следва да води до енергийни спестявания, 
които са допълнителни спрямо спестяванията, 
които при всички случаи биха се реализирали 
и без дейността на задължените, участващите 
или изпълняващите страни или на органите 
на изпълнителната власт.“

§ 12. В глава четвърта се създават раздели 
IV и V:

„Раздел IV
Прилагане на измерени енергийни спестявания

Чл. 16. Измерени енергийни спестявания се 
прилагат, когато спестяването от прилагането 
на дадена мярка или на пакет от мерки се 
определя чрез регистриране на действително-
то намаление на потреблението на енергия.

Чл. 17. Измерени енергийни спестявания 
се прилагат за мерки, които отговарят на 
изискванията на чл. 2.

Чл. 18. Прилагането на измерени спестя-
вания се извършва чрез:

а) измерване на потреблението на енергия 
преди и след мярката в подходяща точка, 
която да отразява въздействието на мярката;

б) отчитане на фактори, които оказват 
въздействие на резултата от измерването, 
като допълнителност, обитаване, обем на 
продукцията и метеорологични условия, ако 
са приложими;

в) изчисление на реализираните енергийни 
спестявания.

Чл. 19. Прилагането на измерени енергийни 
спестявания се извършва от лице, вписано в 
регистъра по чл. 44, ал. 1 или в регистъра по 
чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ, и резултатите от прило-
жените оценки на енергийните спестявания 
се отразяват в протокола по чл. 9, ал. 2.

Чл. 20. Към протокола с резултатите от при-
лагането на измерени спестявания се прилагат 
всички документи, доказващи изпълнението 
на мярката и съответствието на извършените 
измервания и изчисления с изискванията на 
ЗЕЕ и настоящата наредба.

Раздел V
Оценяване на стойности на енергийни спестя-
вания в съответствие с резултати от независим 
мониторинг на предходни мерки за енергийна 

ефективност в сходни инсталации

Чл. 21. Стойностите на енергийни спес-
тявания в съответствие с резултати от не-
зависим мониторинг на предходни мерки за 
енергийна ефективност в сходни инсталации 
по чл. 4, ал. 2, т. 4 са изчислителни формули 
за определяне на енергийни спестявания от 
многократно прилагани в предходни периоди 
единични мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, за които е наличен голям брой 
данни за оценка на ефекта от тях и когато 
ефектът от подобни мерки не се влияе от 
голям брой променливи параметри.

Чл. 22. Стойностите на енергийните спес-
тявания по чл. 4, ал. 2, т. 4 се разработват 
за мерки, които отговарят на изискванията 
на чл. 2.

Чл. 23. Начините за оценка по чл. 4, ал. 2, 
т. 4 включват информация за:

1. оценяваната мярка:
а) наименование;
б) полезен живот;
в) приложимост на минимални изисква-

ния според задължителното право на ЕС и 
изискванията на чл. 20а, ал. 2 и 3 от ЗЕЕ;

2. формули за изчисляване на спестеното 
количество първична и крайна енергия и 
въглеродни емисии за една година:

а) описание на параметрите в изчислител-
ната формула;

б) коефициент, отчитащ намалението на 
ефекта от мярката спрямо изчисленото спес-
тяване за първата година след прилагането є;

3. друга информация, ако е приложимо – из-
ползвани референтни стойности и др.

Чл. 24. (1) При разработването на формули 
за оценяване на енергийни спестявания за 
мярка, която е включена в списъка съгласно 
приложение № 1, се взема предвид посоченият 
в списъка срок на действие на съответната 
мярка.

(2) При разработването на формули за 
оценяване на енергийни спестявания за мяр-
ка, която не е включена в списъка съгласно 
приложение № 1, се използва посочената в 
приложение № 2 стойност на срока на действие 
за групата мерки, в която попада оценяваната 
мярка, или данни от техническа документация.

Чл. 25. Оценката на стойностите на енер-
гийни спестявания по чл. 4, ал. 2, т. 4 се 
извършва от задълженото лице, резултатите 
се отразяват в годишната информация за из-
пълнението на индивидуалните цели за енер-
гийни спестявания в образеца по чл. 9, ал. 4.

Чл. 26. (1) Агенцията може да разработ-
ва формули за оценка на стойностите на 
енергийни спестявания по чл. 4, ал. 2, т. 4, 
препоръчани в актове на Европейския съюз 
или въз основа на налични добри практики 
в държавите членки.

(2) Изготвените от агенцията формули за 
оценка на стойностите на спестявания на 
енергия по чл. 4, ал. 2, т. 4 се представят на 
министъра на енергетиката за утвърждаване.

Чл. 27. (1) Предложения за оценка на 
стойностите на енергийни спестявания по 
чл. 4, ал. 2, т. 4 от прилагането на мерки, за 
които липсват формули за оценка по чл. 25, 
се представят в агенцията.

(2) Изпълнителният директор на агенцията 
извършва проверка на предложенията по ал. 1 
за съответствие с изискванията на действа-
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане 
на фармакотерапевтично ръководство по 
ревматология (обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г.; изм. 
и доп., бр. 38 от 2021 г. и бр. 38 от 2022 г.)

§ 1. 1. В част I „ВЪЗПАЛИТЕЛНО-СТАВНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ“, в частта „Псориатичен ар-“, в частта „Псориатичен ар-
трит (по МКБ код М07)“, IV. Стратегия на 
терапията, Биологична БМАРл терапия, се 
правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 1 думите „secukinumab и guselkumab“ 
се заменят със „secukinumab, guselkumab и 
risankizumab“.

1.2. Създава се нова т. 8:
„8. Risankizumab
a .  R i s a n k i z umab  е  х у ма н и зи р а но 

имуноглобулин G1 (IgG1) моноклонално 
антитяло, което селективно се свързва с 
висок афинитет към p19 субединицата на 
цитокина човешки интерлевкин 23 (IL-23), 
без да се свързва с интерлевкин 12 (IL-12), и 
инхибира взаимодействието му с рецепторния 
комплекс за IL-23. IL-23 е цитокин, който 
участва във възпалението и имунните отговори. 
Чрез блокиране на свързването на IL-23 с 
неговия рецептор Risankizumab инхибира 
IL-23-зависимата клетъчна сигнализация 
и освобождаването на проинфламаторни 
цитокини. 

b. Лечението с Risankizumab води до значимо 
подобрение на показателите за активност 
на заболяването в сравнение с плацебо на 
седмица 24. За двете проучвания първичната 
крайна точка е процентът на участниците, 
постигнали отговор съгласно Американския 
колеж по ревматология (American College of 
Rheumatology, ACR), ACR 20 на седмица 24. В 
двете проучвания процентът на пациентите, 
постигнали отговор по модифицираните 
критерии за отговор при ПсА (PsА Response 
Criteria, PsARC) на седмица 24, е по-висок 
при участниците, получаващи Risankizumab, в 
сравнение с плацебо. В допълнение участниците, 
получаващи Risankizumab, постигат по-голямо 
подобрение по отношение на скора за активност 
на заболяването (28 стави) с използване на 
CRP (DAS28-CRP) в сравнение с плацебо на 
седмица 24. Подобренията се поддържат до 
седмица 52 за PsARC и DAS28-CRP. Лечението с 
Risankizumab води до подобрения по отношение 
на отделните компоненти на ACR, на Индекса 
за инвалидност по въпросника за оценка на 
здравословното състояние (Health Assess-
ment Questionnaire-Disability Index, HAQ-DI), 
на резултата при оценка на болката и на 
стойностите на C-реактивния протеин с висока 
чувствителност (hsCRP) в сравнение с плацебо. 
Лечението с Risankizumab води до статистически 
значимо подобрение на кожните прояви на 
псориазис при участници с ПсА. Лечението с 

щите нормативни актове и в срок до 14 дни 
се представят на министъра на енергетиката 
за утвърждаване.

(3) В случай на констатирани несъответ-
ствия в предложенията по ал. 1 изпълни-
телният директор на агенцията в срок до 14 
дни представя на вносителите мотивирано 
становище.

Чл. 28. Утвърдените от министъра на 
енергетиката методи за оценка на енергийни 
спестявания по чл. 4, ал. 2, т. 4 се публикуват 
от агенцията на интернет страницата є.“

§ 13. Досегашният чл. 16 става чл. 29 и се 
изменя така:

„Чл. 29. Удостоверението за енергийни 
спестявания служи за потвърждаването на 
количествените и качествените характерис-
тики, включително размера, вида и годиш-
ното разпределение на постигнати енергийни 
спестявания при прехвърляне на енергийни 
спестявания в случаите на чл. 75, ал. 3 от ЗЕЕ.“

§ 14. Досегашният чл. 17 става чл. 30 и се 
изменя така:

„Чл. 30. (1) Удостоверение за енергийни 
спестявания се издава за всяка изпълнена 
мярка при краен клиент.

(2) Оценяваната мярка по ал. 1 трябва да 
е изпълнена:

1. до 31.12.2020 г. за периода на задължение 
2014 – 2020 г.;

2. след 1.01.2021 г. за периода на задълже-
ние 2021 – 2030 г.

(3) Енергийните спестявания се разпределят 
равномерно за отчетния период на задължение 
по ал. 2 в MWh годишно.“

§ 15. Досегашният чл. 18 става чл. 31 и в 
ал. 3 след думите „по чл. 14, ал. 4“ се добавя 
„и чл. 14а, ал. 4“.

§ 16. Досегашният чл. 19 става чл. 32 и в 
ал. 3, т. 2 след думите „по чл. 4, ал. 1, т. 2“ 
се добавя „и 3“.

§ 17. Досегашният чл. 20 става чл. 33.
§ 18. Досегашният чл. 21 става чл. 34 и 

в ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1, т. 2“ се 
добавя „и 3“.

§ 19. Досегашният чл. 22 става чл. 35, като 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „по чл. 14, ал. 4“ 
се добавя „и чл. 14а, ал. 4“.

2. Точка 2 се изменя така:
„2. незадължено лице към задължено лице 

по чл. 14, ал. 4 и чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ в слу-
чай, че изпълнението на мярката отговаря 
на условието по чл. 20, ал. 4 и чл. 20а, ал. 1 
от ЗЕЕ.“

§ 20. Досегашният чл. 23 става чл. 36.
§ 21. Досегашният чл. 24 става чл. 37.
§ 22. В § 1 на допълнителната разпоредба 

след думите „Тази наредба въвежда изисква-
ния на“ се добавя „Директива (ЕС) 2018/2002 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 
декември 2018 г. за изменение на“.

Министър: 
Росен Христов

8187
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Risankizumab води до статистическо значимо 
подобрение по модифицирания индекс на 
тежест при псориазис на ноктите (modified Nail 
Psoriasis Severity Index, mNAPSI) и 5-точковите 
резултати по Глобална оценка от лекаря при 
псориазис на ноктите на ръцете (Physician’s Glo-
bal Assessment of Fingernail Psoriasis, PGA-F) при 
участници с псориазис на ноктите на изходното 
ниво (67,3%) в KEEPSAKE1. В двете проучвания 
при участниците, лекувани с Risankizumab, се 
наблюдават значими подобрения на обобщените 
скорове за физическия компонент на SF-36 V2 
и на скоровете по FACIT-Fatigue на седмица 
24 в сравнение с плацебо, като подобренията 
се поддържат до седмица 52.“

1.3. Досегашната т. 8 „Guselkumab“ става т. 9.
1.4. В частта „Интерлевкин (IL)-23 инхи-

битори“ след думите „Guselkumab се прилага 
за лечение на следните диагнози: M07.1, M07.2, 
M07.3.“ се създава нов ред:

„Risankizumab
Терапевтични показания: R isank i zu-

mab, самостоятелно или в комбинация с 
метотрексат (MTX), е показан за лечение на 
активен псориатичен артрит при възрастни 
с недостатъчен отговор или с непоносимост 
към едно или повече болест-модифициращи 
антиревматични лекарства (disease-modifying 
antirheumatic drugs, DMARDs).

Дозировка и начин на приложение: 
Препоръчителната доза е 150 mg, приложени 
чрез подкожна инжекция на седмица 0, 
седмица 4 и след това – веднъж на 12 седмици 
(или като 75 mg предварително напълнена 
спринцовка – по две инжекции, или като 150 
mg предварително напълнена писалка или 
предварително напълнена спринцовка – по 
една инжекция).

Специални популации: Старческа възраст 
(на възраст 65 или повече години). Не се 
изисква коригиране на дозата. Има ограничена 
информация за лица на възраст ≥ 65 години.

Бъбречно или чернодробно увреждане: 
Не са провеждани специфични проучвания 
за оценка на ефекта на чернодробно или 
бъбречно увреждане върху фармакокинетиката 
на Risankizumab. По принцип не се очаква 
такива състояния да имат някакво значително 
въздействие върху фармакокинетиката на 
моноклоналните антитела и се приема, че не 
са необходими корекции на дозата.

Лечението с Risankizumab води до значимо 
подобрение на показателите за активност 
на заболяването в сравнение с плацебо на 
седмица 24. За двете проучвания първичната 
крайна точка е процентът на участниците, 
постигнали отговор съгласно Американския 
колеж по ревматология (American College of 
Rheumatology, ACR), ACR 20 на седмица 24. В 
двете проучвания процентът на пациентите, 
постигнали отговор по модифицираните 
критерии за отговор при ПсА (PsА Response 
Criteria, PsARC) на седмица 24, е по-висок 
при участниците, получаващи Risankizumab, в 
сравнение с плацебо. В допълнение участниците, 
получаващи Risankizumab, постигат по-голямо 
подобрение по отношение на скора за активност 
на заболяването (28 стави) с използване на 

CRP (DAS28-CRP) в сравнение с плацебо на 
седмица 24. Подобренията се поддържат до 
седмица 52 за PsARC и DAS28-CRP. Лечението с 
Risankizumab води до подобрения по отношение 
на отделните компоненти на ACR, на Индекса 
за инвалидност по въпросника за оценка на 
здравословното състояние (Health Assess-
ment Questionnaire-Disability Index, HAQ-DI), 
на резултата при оценка на болката и на 
стойностите на C-реактивния протеин с висока 
чувствителност (hsCRP) в сравнение с плацебо.

В KEEPSAKE1 забавянето на прогресията 
на структурното увреждане е оценено 
рентгенографски и изразено като промяна 
в модифицирания общ скор по Sharp (modi-
fied Total Sharp Score, mTSS) на седмица 24 
в сравнение с изходно ниво. mTSS скорът 
е модифициран за ПсА чрез добавяне на 
дисталните интерфалангеални (DIP) стави на 
ръцете. На седмица 24 средната прогресия 
на структурното увреждане при Risankizumab 
(среден mTSS 0,23) в сравнение с плацебо 
(среден mTSS 0,32) не е статистически значима. 
На седмица 24 процентът на участниците без 
рентгенографска прогресия (определена като 
промяна от изходното ниво на mTSS ≤ 0) е 
по-висок с Risankizumab (92,4%) в сравнение 
с плацебо (87,7%). Този отговор се поддържа 
до седмица 52.

Risankizumab се прилага за лечение на 
следните диагнози: M07.1, M07.2, M07.3.“

2. В част втора „СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВА-
НИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН“, в 
частта „СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТО-
ЗУС (по МКБ код М32)“, т. V „Лечение при 
болни със системен лупус еритематозус“ се 
правят следните допълнения:

2.1. В т. 4. „Имуносупресивни лекарства“, 
след текста „•Cyclophosphamide – обикновено се 
прилага като пулс терапия в доза 0.75 – 1 gr/m2 
в 6 – 12 поредни месеца при строги клинични 
показания: лупусен нефрит, невролупус, васку-
лит, белодробен васкулит. Предхожда се от пулс 
терапия с Methylprednisolone в 1 или 3 дни.“ се 
създава  нов ред:

„• Voclosporin – 23,7 mg перорално два пъти 
дневно, в комбинация с микофенолат мо-
фетил, за лечение на възрастни пациенти 
с активен лупусен нефрит (ЛН) клас III, 
IV или V (включително смесен клас III/V 
и IV/V)1. 
Voclosporin е инхибиращ калциневрин иму-
носупресант, който инхибира калциневрин 
по дозозависим начин до максимална доза 
1,0 mg/kg. Voclosporin е с предвидима фар-
макокинетика и фармакодинамика, което 
премахва необходимостта от проследяване 
на серумните му нива2. 
Безопасността и ефикасността на voclosporin 
са изследвани в две плацебо-контролирани 
клинични изпитвания (AURORA 1 и AURA-
LV) при пациенти с ЛН клас III или IV 
(самостоятелно или в комбинация с клас 
V) или чист клас V. Резултатите показват, 
че повече пациенти в групата на voclosporin, 
отколкото в групата на плацебо (фонова 
терапия с MMF и кортикостероиди), са 
постигнали първичните крайни точки на 
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бъбречно повлияване, а именно: съотно-
шение на протеин/креатинин в урината 
(UPCR) ≤ 0,5 mg/mg; нормална, стабилна 
бъбречна функция (определена като eGFR 
≥ 60 ml/min/1,73 m2 или без потвърдено 
намаляване на eGFR от изходно ниво > 
20%); намаляване на дозата пероралните 
кортикостероиди3,4. 
Най-често съобщаваните нежелани реакции 
при употреба на voclosporin са намалена 
eGFR (26,2%) и хипертония (19,1%). Най-чес-
то съобщаваните сериозни нежелани реак-
ции при употреба на voclosporin са инфекции 
(10,1%), остро бъбречно увреждане (3%) и 
хипертония (1,9%). През първите 4 седмици 
на лечение с voclosporin обикновено се наб-
людават хемодинамични намалявания на 
eGFR, които впоследствие се стабилизират 
дори ако лечението продължи3,4.“
2.2. В т. 5 „Биологична терапия“ след текста 

„• Anifrolumab (МКБ М32.1, М32.8) е човешко 
моноклонално антитяло, което инхибира тип 
I IFN, като по този начин блокира диференци-
ацията на плазматичните клетки и нормали-
зира субпопулациите на периферните T-клетки, 
възстановявайки баланса между придобития и 
вродения имунитет, който е нарушен при СЛЕ.“ 
се създава нов ред:

„Anifrolumab е човешко имуноглобулин G1 
капа моноклонално антитяло, което се свързва 
към субединица 1 на тип I интерфероновия 
рецептор (IFNAR1) с висока специфичност и 
афинитет, блокирайки биологичната активност 
на тип I IFNs. Инхибирането на тип I IFN 
блокира диференциацията на плазматичните 
клетки и нормализира субпопулациите на пе-
риферните T-клетки, възстановявайки балан-
са между придобития и вродения имунитет, 
който е нарушен при СЛЕ. Препоръчителната 
доза е 300 mg anifrolumab, приложена като 
интравенозна инфузия в продължение на 30 
минути, на всеки 4 седмици. Безопасността и 
ефикасността на anifrolumab са оценени в две 
фаза III клинични проучвания с 52-седмичен 
период на лечение. Резултатите от проучвани-
ята сочат, че добавянето на anifrolumab (300 
mg) към стандартна терапия може да осигури 
подобрение при пациенти със СЛЕ в общата 
болестна активност и кожните резултати, както 
и да намали употребата на ОКС и честотатa 
на пристъпи спрямо стандартна терапия. 
Anifrolumab не е проучван при пациенти с тежък 
активен лупус на централната нервна система 
или тежък активен лупусен нефрит. Терапията 
е с добра поносимост при пациенти с умерен 
до тежък СЛЕ, като повечето нежелани съ-
бития не са сериозни и са леки или умерени 
по интензитет.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на На-

ционалния съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствените продукти, прието съгласно 
Протокол № 524 от 15.12.2022 г. 

Председател: 
Мила Власковска

8149

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на 
фармакотерапевтично ръководство за лечение 
на гастроентерологичните заболявания (обн., 
ДВ, бр. 95 от 2019 г.; доп., бр. 87 от 2020 г.; 

изм. и доп., бр. 43 от 2021 г.)

§ 1. В приложението към член единствен, 
в раздел V „Хронични възпалителни заболя-
вания на червото (ХВЗЧ)“ се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 2 „Болест на Крон (БК)“, т. 2.4. 
„Лечение“:

1.1. В т. 2.4.1.5. „Биологични средства“ на 
нов ред се добавя:

„ – инхибитори на IL23
Risankisumab (Skyrizi) е показан за лечение 

на умеренa до тежкa активна форма на бо-
лест на Крон при възрастни пациенти, които 
имат недостатъчен отговор, липса на отговор 
или непоносимост към конвенционална или 
биологична терапия. 

Дозировка: 
Препоръчителната доза е 600 mg, прило-

жени чрез интравенозна инфузия на седми-
ца 0, седмица 4 и седмица 8, последвани от 
360 mg, приложени чрез подкожна инжекция 
на седмица 12 и на всеки 8 седмици след това. 
Необходимо е да се обмисли преустановява-
не на лечението при пациенти, които нямат 
данни за терапевтична полза след лечение в 
продължение на 24 седмици.“

1.2. В т. 2.4.2.1.2. „С умерено изразена 
активност“:

1.2.1. в абзац 1 след думите „Анти-TNF 
терапия или анти-интегринови, или анти 
IL12/23“ се поставя запетая и се добавя „или 
анти IL23“;

1.2.2. в абзац 2 след думите „анти-TNF/анти-
интегринови, или анти IL12/23 препарати“ се 
поставя запетая и се добавя „или анти IL23“.

1.3. В т. 2.4.2.1.3. „Тежка активна БК“ след 
думите „анти-TNF/анти-интегринови/анти 
IL12/23“ се добавя „ , или анти IL23,“.

1.4. В т. 2.4.2.2. „БК с локализация в колона“:
1.4.1. след думите „анти-TNF/анти-ин-

тегринови/анти IL12/23“ се добавя „ , или 
анти IL23,“;

1.4.2. след думите „анти-интегринова/анти 
IL12/23 терапия“ се поставя запетая и се до-
бавя „или анти IL23“.

1.5. В т. 2.4.2.3. „БК с разпространено 
тънкочревно засягане“, абзац 1, след думите 
„– Системни КС с ранно включване на съ-
пътстващ имуномодулатор (тиопурини или 
Methotrexate)“ се добавя „или анти IL23“.

1.6. В т. 2.4.2.4. „БК, засягаща хранопровода, 
стомаха и дуоденума“ след думите „Анти TNF/
анти-интегринови/анти IL12/23 препарати“ се 
добавя „или анти IL23“.

1.7. В т. 2.4.3. „Лечение според естествения 
ход“:
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1.7.1. в абзац 2 след думите „Анти-ин-
тегриновите/анти IL12/23“ се добавя „или 
анти IL23“;

1.7.2. частта „Терапевтични препоръки при 
използване на анти-TNF/анти IL12/23 лекар-
ствени продукти:“ се изменя така:

„Терапевтични препоръки при използване 
на анти-TNF/анти IL12/23 или анти IL23 ле-
карствени продукти:

– Всички анти-TNF/анти IL12/23 или анти 
IL23 препарати имат сходна ефикасност и 
профил на нежелани ефекти, ето защо избо-
рът се определя от достъпността, начина на 
приложение, предпочитанията на пациента.

– Скъсяване на интервала на приложение 
или увеличаването на дозата при активна БК 
са подходящи преди превключване на друг 
препарат от същата група.

– При непоносимост/нетолерантност към 
определен анти-TNF/анти IL12/23 или анти 
IL23 препарат, особено тежко изразена, смя-
ната с друг е подходящ избор. При липса на 
отговор след смяната трябва да бъдат обсъдени 
хирургични методи на лечение.

– При пациенти, при които има субопти-
мален отговор към терапията, има доказана 
полза от увеличаване на дозата чрез повиша-
ване честотата на аплициране или увеличаване 
на дозата за период от време по преценка на 
лекуващия гастроентеролог и индивидуал-
ния отговор на пациента. Същото се отнася 
и в случаите на субоптимален отговор към 
терапия с анти-интегриновите/анти IL12/23 
лекарствени продукти.

– Първична липса на отговор (след 12-сед-
мичен курс на лечение) и наличие на активна 
болест – да бъде използван алтернативен ан-
ти-TNF/анти IL12/23 препарат или анти IL23. 

– Вторичната загуба на отговор е показание 
за терапевтично лекарствено мониториране/
изследване на анти-лекарствени антитела и 
последваща преценка за дозова оптимизация, 
добавяне на имуномодулатор, превключване 
към алтернативен анти-TNF/анти IL12/23 пре-
парат или превключване на анти-интегринов/
анти IL12/23 или анти IL23 лекарствен продукт.

– Лечението с анти-TNF/анти IL12/23 или 
анти IL23 препарати е ефективно при актив-
на възпалителна форма на БК, но трябва да 
бъде прилагано внимателно при пациенти със 
симптоми на обструкция.

– Необходимо е мониториране, ранна 
диагноза и лечение на опортюнистичните 
инфекции при анти-TNF/анти IL12/23 или 
анти IL23 терапията с антибиотици, тубер-
кулостатици, противогъбичкови и противо-
вирусни средства.“

1.8. В т. 2.4.4. „Лечение на релапса“, в 
т. 2.4.5. „Рефрактерна на КС БК“ след думите 
„анти-TNF/анти-интегринова/анти IL12/23 
терапия“ се добавя „или анти IL23“.

1.9. В т. 2.4.5. „Рефрактерна на КС БК“ след 
думите „анти-TNF/анти-интегринови/анти 
IL12/23“ се добавя „или анти IL23“.

1.10. В т. 2.4.6.1.2. „При релапс“:
1.10.1. след думите „анти-TNF/антиинтегри-

нова/анти IL12/23 терапия“ се добавя „или 
анти IL23“;

1.10.2. след думите „анти-TNF/анти-ин-
тегриново/анти IL12/23 лечение“ се добавя 
„или анти IL23“.

1.11. В т. 2.4.6.3. „Терапевтични насоки за 
използването на лекарства за поддържане на 
ремисия при БК“, абзац 3, след думите „анти 
IL12/23 (ustekinumab)“ се добавя „или анти 
IL23 (Risankizumab)“.

2. В т. 3 „УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ (УК)“, 
т. 3.4. „ЛЕЧЕНИЕ НА УК“:

2.1. в абзац 2 след думите „ранна имуномо-
дулираща/анти-TNF/анти IL12/23“ се поставя 
запетая и се добавя „JAK инхибитори“;

2.2. в т. 3.4.1.3. „Имуномодулатори (иму-
носупресори) Тиопурини“ след думите 
„Tofacitinib – индукционна доза 2х10 mg за 
8 седмици, последвана от поддържаща доза 
2х5 мг РО“ на нов ред се добавя:

„Upadacitinib – Препоръчителната индук-
ционна доза Upadacitinib е 45 mg веднъж 
дневно в продължение на 8 седмици. При 
пациенти, които не са постигнали адекватна 
терапевтична полза до седмица 8, употребата 
на Upadacitinib 45 mg веднъж дневно може да 
продължи още 8 седмици. Upadacitinib трябва 
да бъде спрян при всеки пациент, който не 
показва данни за терапевтична полза до сед-
мица 16. Препоръчителната поддържаща доза 
Upadacitinib е 15 mg или 30 mg веднъж дневно 
в зависимост от индивидуалните особености 
на пациента:

• Доза 30 mg веднъж дневно може да е 
подходяща за пациенти, като например тези с 
по-голяма тежест на заболяването или изиск-
ващи 16-седмично индукционно лечение.

• Доза 30 mg веднъж дневно може да е 
подходяща за пациенти, които не показват 
адекватна терапевтична полза от 15 mg веднъж 
дневно.

• Трябва да се има предвид най-ниската 
ефективна поддържаща доза.

При пациенти на възраст ≥ 65 години пре-
поръчителната доза е 15 mg веднъж дневно.

При пациенти, които са отговорили на 
лечението с Upadacitinib, кортикостероидите 
могат да бъдат намалени и/или спрени в 
съответствие със стандартната медицинска 
грижа.“

2.3. В т. 3.4.3.3. „Рефрактерен на лечение 
УК“:

2.3.1. навсякъде след думата „Tofacitinib“ 
се поставя запетая и се добавя „Upadacitinib“;

2.3.2. след думите „Благоприятен ефект е 
наблюдаван също и при индукция при пациен-
ти с най-малко една неуспешна предшестваща 
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за изменение на Инструкция 
№ 8121з929 от 2.12.2014 г. за патрулнопосто
ва дейност (обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм. 
и доп., бр. 73 от 2015 г. и бр. 75 от 2017 г.) 

§ 1. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:
„(2) Нарядите извършват справки за лица 

и превозни средства чрез ОДЦ/ОДЧ.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила в деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: 

Иван Демерджиев
8150

НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение 
на Условия и ред за сключване на договори 
за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната меди
цина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, запла
щани напълно или частично от НЗОК (ДВ, 

бр. 109 от 2021 г.)

Националната здравноосигурителна каса и 
Българският фармацевтичен съюз чрез свои-
те представители, определени на основание 
чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуря-
ване, съответно с Решение на Надзорния съвет 
№ РД-НС-04-105 от 28.09.2022 г. и Решение на 
Управителния съвет на Българския фарма-
цевтичен съюз, съгласно Протокол № 139 от 
8.09.2022 г. приемат следния акт: Условия и 
ред за изменение и допълнение на Условия и 
ред за сключване на договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените проду-
кти в хуманната медицина, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани напълно или 
частично от НЗОК, наричани за краткост 
„Условия и ред за сключване на договори“ 
(ДВ, бр. 109 от 2021 г.):

§ 1. В чл. 13 се създава ал. 2а:
„(2а) Документът по ал. 2, т. 2 не се пред-

ставя, в случай че „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ е 
издаден по електронен път.“

§ 2. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 

с „31.03.2023 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.12.2022 г.“ се 

заменят с „31.03.2023 г.“.
§ 3. В допълнителните разпоредби се съз-

дава чл. 69:

терапия с антагонист на TNFα и Vedolizumab, 
но броят на пациентите в тази подгрупа е 
твърде малък, за да се направят категорични 
заключения относно благоприятния ефект по 
време на поддържащата терапия в тази група.“ 
на нов ред се добавя:

„Upadacitinib – Препоръчителната индук-
ционна доза Upadacitinib е 45  mg веднъж 
дневно в продължение на 8  седмици. При 
пациенти, които не са постигнали адекватна 
терапевтична полза до седмица 8, употребата 
на Upadacitinib 45 mg веднъж дневно може да 
продължи още 8 седмици. Upadacitinib трябва 
да бъде спрян при всеки пациент, който не 
показва данни за терапевтична полза до сед-
мица 16. Препоръчителната поддържаща доза 
Upadacitinib е 15 mg или 30 mg веднъж дневно 
в зависимост от индивидуалните особености 
на пациента:

• Доза 30 mg веднъж дневно може да е 
подходяща за пациенти, като например тези с 
по-голяма тежест на заболяването или изиск-
ващи 16-седмично индукционно лечение.

• Доза 30 mg веднъж дневно може да е 
подходяща за пациенти, които не показват 
адекватна терапевтична полза от 15 mg веднъж 
дневно.

• Трябва да се има предвид най-ниската 
ефективна поддържаща доза.

При пациенти на възраст ≥ 65 години пре-
поръчителната доза е 15 mg веднъж дневно.

При пациенти, които са отговорили на 
лечението с Upadacitinib, кортикостероидите 
могат да бъдат намалени и/или спрени в 
съответствие със стандартната медицинска 
грижа.“

2.4. В т. 3.4.4. „Поддържащо лечение“, абзац 
9, текстът „може да се приложи при рефрак-
терност на стероиди, имуномодулатори и 
биологична терапия“ се заменя с „Upadacitinib 
може да се приложи при рефрактерност на 
стероиди, имуномодулатори и биологична 
терапия“.

3. В т. 6 „БРЕМЕННОСТ И ХВЗЧ“, абзац 
10, след думите „Няма категорични данни за 
възможността за използването на Tofacitinib 
по време на бременност и кърмене“ се добавя 
„Липсват или има ограничени данни относно 
употребата на Upadacitinib при бременни жени“.

4. Навсякъде в текста думата „упадацити-
ниб“ се заменя с „Upadacitinib“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на На-

ционалния съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствените продукти, прието съгласно 
протокол № 520 от 1.12.2022 г.

Председател: 
Мила Власковска

8110
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„Чл. 69. Издадените и утвърдени на хар-
тиен носител „Протокол за предписване на 
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се 
изпълняват по досегашния ред до изтичане 
на срока на тяхната валидност.“

§ 4. В приложение № 3 (Договор за отпус-
кане на лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели за домашно лечение, заплащани 
напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6 се създава ал. 3а:
„(3а) Документът по ал. 3, т. 2 не се пред-

ставя, в случай че „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ е 
издаден по електронен път.“

2. В чл. 53 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“:

а) в т. 1 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“;

б) в т. 2 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“.

3. В глава десета „Други разпоредби“ се 
създава чл. 68:

„Чл. 68. Издадените и утвърдени на хар-
тиен носител „Протокол за предписване на 
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се 
изпълняват по досегашния ред до изтичане 
на срока на тяхната валидност.“

§ 5. Действието на договорите за отпуска-
не и заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, на медицин-
ски изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели се удължава чрез подписване 
на допълнително споразумение до сключване 
на нов договор, но не по-късно от 31.03.2023 г. 
Образецът на допълнително споразумение е 
в приложение към настоящите Условия и ред 
за сключване на договори.

§ 6. Допълнителните споразумения към 
сключените договори с търговците на дреб-
но с лекарствени продукти влизат в сила от 
1.01.2023 г. – за търговците на дребно, които 
имат сключени договори към датата на влизане 
в сила на настоящото изменение и допълнение 
на Условията и реда за сключване на догово-
ри. Допълнителните споразумения следва да 
бъдат подписани в срок до 15.01.2023 г.

§ 7. Сключените преди влизане в сила на 
настоящите Условия и ред договори с търгов-
ците на дребно се прекратяват, считано от 
16.01.2023 г., ако търговецът не е сключил 
допълнително споразумение за удължаване 
срока на договора си.

§ 8. При неподписване на допълнително 
споразумение в срок до 15.01.2023 г. се сключва 
срочно допълнително споразумение за пери-
ода от 1.01.2023 г. до 15.01.2023 г., след което 
договорът се счита за прекратен.

§ 9. Настоящите Условия и ред за изменение 
и допълнение на Условия и ред за сключване 
на договори за отпускане и заплащане на 

лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 
от Закона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина, на медицински изделия и 
на диетични храни за специални медицински 
цели, заплащани напълно или частично от 
НЗОК влизат в сила от 1.01.2023 г.

За НЗОК: 
Зоя Вълева 
Владимир 
Афенлиев 
Милена Цонева 
Вирджиния 
Вълкова 
Кирил Обрешков 
Ваня Илиева 
Евгения 
Стойчева 
Антон Величков 
Сашо Ганов

За БФС: 
маг.фарм. Димитър Маринов
маг.фарм. Светослав Крумов 
маг.фарм. Валентин Петков 

маг.фарм. Маргарита 
Грозданова 

маг.фарм. Димитрия 
Стайкова 

маг.фарм. Анджела Мизова 
маг.фарм. Вергиния Лазарова 

маг.фарм. Йордан Славчев 
маг.фарм. Ростислав Курдов

Приложение към § 5
към Условия и ред за изменение и допълнение 
на Условия и ред за сключване на договори 
за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР 

№ ………..……/…………… 2021 г.

ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИН-
СКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА 
СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА 
ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НА-
ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК

Днес, ………….............. 202... г., в гр. ................
................., между НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВ-
НООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 
1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, 
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, 
т. 1 от ЗЗО от ...................... – директор на 
Районна здравноосигурителна каса – гр. 
……………………………………, седалище и адрес на 
РЗОК: гр. ………………………………………………………………, 
ул. .................................. № …….……, тел.: ………….….., 
факс: ……………………………….,e-mail: ......................., 
наричана за краткост по-долу „възложи-
тел“ – от една страна,
и ..…………………………………………………………………………,
(наименование на търговеца/клона на чужде-
странния търговец/европейското дружество, вид 
на търговеца, седалище и адрес на управление 
на лицето, получило разрешение за търговия на 

дребно с лекарствени продукти)
представляван от .................................................
                (имена по документ за самоличност)
в качеството му на ..............................................
ЕИК ........................................................................,
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Банкова сметка:
Банка: .......................................................................,
BIC ...........................................................................,
IBAN .........................................................................,
открита на името на: ............................................
Тел.: .................................../факс: ........................,
e-mail: .........................., притежаващ разрешение 
за търговия на дребно с лекарствени продук-
ти в аптека №/дата ............................................, 
издадено от ................
Адрес на аптеката:
област ........................., община ....................... ,
населено място: гр./с. ..................................... ,
ул.  ..........................................................  № .....,
тел.:  ................................ , факс: ......................,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. ......................................................... ,
               (имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител 
на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): .....
...................................................................................
Тел.:  ................................ , факс: .......................
E-mail:  ................... , моб. телефон: .................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ……
………………………………………….......................................,

наричан по-долу за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, 
ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в 
съответствие със съгласуваните между НЗОК 
и БФС изменения и допълнения в образец на 
типов договор – приложение № 3 от Условия и 
ред за сключване на индивидуални договори 
за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната меди-
цина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, запла-

щани напълно или частично от НЗОК, както 
и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от договора,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛ-
НИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСО-
ЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приемат следните изменения и допълнения 
на посочените по-долу клаузи от договора:

1. В чл. 6 се създава ал. 3а:
„(3а) Документът по ал. 3, т. 2 не се пред-

ставя, в случай че „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ е 
издаден по електронен път.“

2. В чл. 53 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“:

а) в т. 1 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“;

б) в т. 2 думите „31.12.2022 г.“ се заменят 
с „31.03.2023 г.“.

3. В глава десета „Други разпоредби“ се 
създава чл. 68:

„Чл. 68. Издадените и утвърдени на хар-
тиен носител „Протокол за предписване на 
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се 
изпълняват по досегашния ред до изтичане 
на срока на тяхната валидност.“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
........................................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.........................................

ДИРЕКТОР НА РЗОК:
.........................................

(подпис на представи-
теля и печат на из-

пълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
ЮРИСКОНСУЛТ:
.........................................

РЪКОВОДИТЕЛ 
НА АПТЕКАТА:

.........................................
(подпис на ръководи-
теля на аптеката и 
печат на аптеката)

8125
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-428
от 16 декември 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията и във връзка с чл. 11, ал. 1 от 
Постановление № 157 на Министерския съвет от 
7 юли 2022 г. за определяне на органите и струк-
турите, отговорни за изпълнението на Плана за 
възстановяване и устойчивост на Република Бъл-
гария, и на техните основни функции нареждам:

1. Утвърждавам Методика за подбор на лица 
с трайни увреждания.

Контрола по изпълнението на заповедта въз-
лагам на ресорния заместник-министър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на 
ресорния заместник-министър и изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане 
за сведение и изпълнение.

Заповедта и Методиката за подбор на лица 
с трайни увреждания да се публикуват на ин-
тернет страниците на Министерството на труда 
и социалната политика, Агенцията за социално 
подпомагане, Фонд „Социална закрила“ и Аген-
цията за хората с увреждания.

Министър: 
Л. Лазаров

МЕТОДИКА
за подбор на лица с трайни увреждания

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Методиката се издава за целите 
на реализацията на проект „Предоставяне на 
помощни средства за лица с трайни уврежда-
ния“ по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, част от „Следващо поколение ЕС“ 
(2021 – 2024 г.) от Плана за възстановяване на 
Европа.

(2) С методиката се определят условията, 
редът и методът за изготвянето на оценка за 
идентифициране на потребността и полезността от 
осигуряването на високотехнологични помощни 
средства (ВПС) за хора с трайни увреждания, 
както и начинът за прилагане на процедурите по:

1. кандидатстване, оценяване и подбор на 
кандидат-ползвателите на ВПС;

2. извършване на проверки за избягване на 
двойното финансиране на дейности в подкре-
па за задоволяване на същите потребности на 
ползвателя на ВПС;

3. последващ мониторинг на резултатите от 
предоставянето на ВПС за установяване на ефек-
тивността от осигурената подкрепа по проекта 

и актуален социално-икономически статус на 
ползвателя на ВПС.

(3) Методиката има за цел установяване на 
ограниченията, възпрепятстващи хората с трайни 
увреждания да осъществяват функционалност-
та си в ежедневните дейности, и да прецени 
полезността на конкретни ВПС за подобряване 
на тяхната независимост и пълноценното им 
участие в отделните сфери на обществения 
живот. Посредством методиката ще се направи 
подборът на лицата с трайни увреждания, на 
които да се предоставят ВПС, като се вземат 
предвид здравето, специфичните нужди и соци-
ално-демографските им характеристики.

Чл. 2. (1) Тази методика се основава на био-
психо-социалния модел при съобразяване на 
Международната класификация на функциони-
рането, уврежданията и здравето (МКФУЗ)1 на 
Световната здравна организация.

(2) Чрез модела по ал. 1 се съобразяват:
1. функционалност – за извършването на 

дадено действие човекът с увреждане трябва да 
притежава съответната функционалност на орга-
низма, в т.ч. физическа, психическа, интелекту-
ална и сетивна функционалност, която позволява 
пълноценното му участие в обществения живот;

2. възможности – обкръжаващата среда не 
възпрепятства човека с увреждане да осъществи 
функционалността си чрез съответните действия;

3. воля – човекът с увреждане трябва да има 
желание за извършване на конкретни действия 
(освен ако недостатъчното желание е израз на 
болест или функционално нарушение).

(3) Тази методика, в съответствие с МКФУЗ, 
разглежда областите на живота от раздел „Дей-
ности и участие“ и раздел „Фактори на околната 
среда/Външни фактори“ като области от интерес 
за целите на избора на конкретно ВПС за човека 
с трайно увреждане на базата на индивидуален 
подход и оценяване на индивидуалните потреб-
ности. 

(4) Методиката взема предвид, че МКФУЗ 
обхваща по систематичен начин различни об-
ласти на живота по отношение на едно и също 
лице с определен здравен статус, като определя:

1. функционирането като общ термин, който 
обхваща всички телесни функции, дейности и 
участие; 

2. външните фактори на обкръжаващата среда, 
които си взаимодействат с функционирането и 
увреждането: факторите от обкръжението, които 
включват социално отношение, характеристики 
на архитектурната среда, законови и социални 
структури, климат и други.

(5) Методиката разглежда увреждането като 
обобщено следствие от нарушение във функци-
онирането на човека с увреждане, което е съби-
рателно понятие, обхващащо всички функции и 
структури на организма, дейности и възможности 
за социално приобщаване, при взаимодействието 
с факторите на средата. 

1 https://mlsp.government.bg/uploads/1/mkfuz.pdf
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Чл. 3. (1) Оценката по тази методика се осъ-
ществява при спазване на принципите, залегнали 
в МКФУЗ, и принципите по чл. 4 от Закона за 
хората с увреждания за постигането на:

1. прозрачност и обективност – включване и 
активно участие на човека с увреждане в целия 
процес, и по-специално използване на разбираеми 
и прозрачни инструменти; за целите на просле-
дяване на резултатите е необходимо водене на 
прегледна документация;

2. междуинституционалност – нуждите на 
човека с увреждане и мерките за оказване на 
подкрепа трябва да се определят цялостно, като 
бъдат предвидени в рамките на едно общо пла-
ниране за социално приобщаване в обществото в 
съответствие с разпоредбите на Закона за хората 
с увреждания;

3. интердисциплинарност – в зависимост от 
конкретния случай могат да бъдат включени 
експерти и специалисти с различна експертиза;

4. ориентация към приемане – определянето 
на мерките за подкрепа да се постига по взаим-
но съгласие; това изисква участие на човека с 
увреждане в процеса чрез гарантиране на яснота 
и прозрачност и при съобразяване с неговите 
желания и цели;

5. индивидуален подход – всички стъпки в 
рамките на процеса при изготвяне на индиви-
дуалната оценка трябва да бъдат персонално 
адаптирани към потребностите на човека с 
увреждане;

6. личностна ориентация – за гарантиране 
принципа на личностна ориентация трябва да 
се опознаят животът на човека с увреждане, 
конкретните житейски обстоятелства, както и 
неговият опит; всичко това следва да бъде взето 
предвид при определянето на потребностите и 
при конкретното планиране на необходимите 
подкрепящи мерки, както и нарушенията във 
функционирането и произтичащите от тях 
ограничения за социално, професионално и 
образователно приобщаване;

7. външни фактори – вземане под внимание 
на факторите на обкръжаващата среда при оп-
ределяне на потребностите; това се отнася и за 
предоставянето на конкретни мерки за подкрепа 
и документиране на релевантните фактори и 
бариери в тази област;

8. целенасоченост – осигуряване на адекватна 
подкрепа за човека с увреждане с цел конкретно 
приобщаване във всекидневна и трудова и/или 
образователна среда. 

(2) Процесът на оценка на потребността и 
полезността от осигуряване на ВПС е основан 
на прилагането на индивидуален подход съ-
образно целите и предпочитанията на човека с 
трайно увреждане и всички външни фактори на 
обкръжаващата го среда. 

(3) Методиката определя като приложими 
при изготвяне на оценката следните определения 
от МКФУЗ:

1. дейност – изпълнението на дадена задача 
или действие от индивида;

2. участие – включване в житейска ситуация;

3. ограничения в дейността – затрудненията, 
които индивидът може да изпитва при изпълне-
ние на дадена/и по дейност/и;

4. ограничения в участието – проблемите, 
които индивидът може да изпитва във връзка с 
извършване на дейности в житейски ситуации;

5. външни фактори – факторите на обкръ-
жаващата среда, които обхващат физическия и 
социалния свят и нагласи на човека.

Г л а в а  в т о р а

ОБХВАТ НА МЕТОДИКАТА

Чл. 4. (1) Методиката обхваща отделните ета-
пи и процедури по оценяване на потребностите 
от ВПС и осъществяване на подбора на лицата, 
които да получат подкрепа в изпълнение на дей-
ностите по проект „Предоставяне на помощни 
средства за хората с трайни увреждания“.

(2) Оценката по тази методика е условие за 
достъп до подкрепа в рамките на проект „Пре-
доставяне на помощни средства за лица с трайни 
увреждания“. Тя е доброволна и се изготвя при 
заявено желание от страна на човека с трайно 
увреждане по реда на чл. 13 за осигуряване на 
необходимото ВПС от Списъка на високотехно-
логични помощни средства (приложение № 5). 

(3) Оценката по тази методика има за цел да 
установи ефективността и полезността от осигу-
ряване на ВПС за хора с трайни увреждания (деца 
и възрастни в трудоспособна възраст) съобразно 
заявената потребност независимо дали са учащи, 
заети, безработни, икономически неактивни, в 
случай че не са получили финансова подкрепа за 
задоволяване на потребност от конкретното ВПС 
от институция, оперираща с публични средства, 
за подпомагане подобряване на социално-иконо-
мическия статус, активността за социално при-
общаване и създаване на по-добри възможности 
на водене на независим начин на живот.

Г л а в а  т р е т а

ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТТА И 
ПОЛЕЗНОСТТА ОТ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 
ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 5. (1) Оценката по тази методика се из-
вършва от Комисия за оценка.

(2) Комисията за оценка се състои от трима 
членове, единият от които е и председател на 
комисията.

(3) Комисията за оценка се създава към ре-
гионалните дирекции за социално подпомагане 
към Агенцията за социално подпомагане със 
заповед на директора на съответната регионална 
дирекция.

(4) За участие в работата на Комисията за 
оценка могат да бъдат привлечени и външни 
експерти, като рехабилитатор, психолог, компе-
тентни медицински специалисти, специалисти по 
помощни средства и медицински изделия и др. 
Те могат да присъстват по време на оценката, да 
консултират Комисията по оценка и да изготвят 
компетентни писмени становища с обективни 
констатации.
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(5) Комисията за оценка осъществява админис-
тративните процеси, свързани с осигуряване на 
достъпа на кандидат-ползвател до необходимото 
ВПС от момента на заявяване на подкрепата до 
насочване към фактическото предоставяне на ВПС. 

(6) Комисията за оценка може да се обърне за 
методическа помощ и съдействие към органите 
по чл. 6 в зависимост от конкретни обстоятелства 
по разглеждани случаи.

(7) Всеки един от членовете на Комисията 
за оценка трябва да притежава:

1. минимум степен на образование – профе-
сионален бакалавър;

2. минимум 2-годишен опит, професионални 
знания, умения и компетентности в областта 
на социалната работа и подпомагане на деца и 
възрастни с увреждания.

(8) Работата на съответната Комисия за оценка 
се организира и ръководи от нейния председател.

Чл. 6. (1) Агенцията за социално подпомага-
не съвместно с екипа за управление на проект 
„Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“, създаден със заповед на 
министъра на труда и социалната политика, 
оказват методическа помощ и съдействие на 
комисиите за оценка при работа с настоящата 
методика и съответните приложения към нея.

(2) За осъществяването на дейностите по ал. 1 
могат да бъдат привлечени и външни експерти 
с цел предоставяне на експертни консултации и 
препоръки по отделни специфични казуси при 
поискване от страна на съответната Комисия 
за оценка.

Чл. 7. (1) Членовете на комисиите за оценка 
са длъжни да спазват следните етични правила:

1. професионална тайна и поверителност;
2. медицинска тайна;
3. равно третиране;
4. зачитане на вътрешно присъщото човешко 

достойнство и независимост;
5. окачествяване на лицата само с термини, 

посочени в една или повече категории на ув-
режданията;

6. пълно познаване на фактите със сътрудни-
чеството и съгласието на лицата, чиято степен 
на функциониране се оценява и класифицира;

7. третиране на информацията, обозначена 
с кодове на МКФУЗ, като лична информация, 
предмет на общопризнати правила на конфиден-
циалност, съответстващи на начина, по който 
ще се използва;

8. избягване на отношение на предубеденост 
и предразсъдъци, конфликт на интереси или 
злоупотреба, произтичаща от неоправдано влия-
ние на други лица за отхвърляне, пренебрегване 
или заобикаляне на професионалната преценка, 
нарушавайки принципите на обективност и без-
пристрастност при оценяване на лицата.

Чл. 8. (1) Агенцията за социално подпомагане 
обявява процедурата за подбор на кандидати за 
осигуряване на ВПС, съгласувано с ръководителя 
на проект „Предоставяне на помощни средства 
за хората с трайни увреждания“. Информация 
за процедурата заедно с всички документи, не-
обходими за кандидатстването, се публикува на 
официалната интернет страница на агенцията.

(2) В информацията по ал. 1 се посочват: 
1. начин, място и краен срок за подаване на 

заявления за достъп до проекта;
2. необходими документи за кандидатстване;
3. условия за допустимост;
4. друга информация, свързана с процедурата.
Чл. 9. Министерството на труда и социалната 

политика, Агенцията за социално подпомагане, 
Фонд „Социална закрила“ и Агенцията за хората с 
увреждания публикуват и поддържат на интернет 
страницата си информация за популяризиране 
на проект „Предоставяне на помощни средства 
за хората с трайни увреждания“. 

Чл. 10. Организациите на и за хората с 
увреждания съдействат за популяризиране на 
проект „Предоставяне на помощни средства за 
хората с трайни увреждания“, като информират 
хората с трайни увреждания за възможностите 
за осигуряване на ВПС. 

Чл. 11. Изпълнението на методиката се 
контролира от крайния получател по проект 
„Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“ съгласно Постановление 
№ 157 от 7 юли 2022 г. на Министерския съвет.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА 
НА ПОТРЕБНОСТТА И ПОЛЕЗНОСТТА ОТ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НИ ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 
ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И МЕ-

ТОДОЛОГИЯ

Чл. 12. (1) Оценката на потребността и 
полезността от осигуряване на ВПС за хора с 
трайни увреждания се извършва чрез оценка по 
категории (кодове) от раздел „d“, включително 
преценени с оглед оценка по категории (кодове) 
от раздел „e“ на МКФУЗ. 

(2) Оценката по ал. 1 има за цел да определи 
потребността и пригодността на хората с трайни 
увреждания към дадено ВПС, както и потенци-
алните им ползи върху дейностите и участието 
в обществения живот с фокус към подобряване 
на функционалността в образователната или 
трудовата дейност.

Чл. 13. (1) Изготвянето на оценката на по-
требността и полезността от осигуряване на ВПС 
обхваща следните етапи за кандидат-ползвателя:

1. Подаване на Заявление за оценка по об-
разец (приложение № 1) в дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес на човека с 
трайно увреждане. Документите може да се 
подават лично, с писмо с известие за доставяне 
(обратна разписка) чрез лицензиран пощенски 
оператор или по електронен път съгласно изиск-
ванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 23 юли 
2014 г. относно електронната идентификация 
и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на 
Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 
2014 г.) и на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги. 

2. Към Заявлението за оценка по т. 1 се при-
лагат следните документи:
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а) експертно решение на Териториално-екс-
пертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Нацио-
налната експертна лекарска комисия (НЕЛК) 
с определена 50 и над 50 на сто вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност; 

б) писмено задание на квалифициран меди-
цински специалист или на лице с подходяща 
професионална квалификация, с което се опре-
делят специфичните проектни характеристики 
на изделието и предназначението му за употреба 
от конкретен пациент и за което той носи отго-
ворност съгласно § 1, т. 23 от ДР на Закона за 
медицинските изделия, в случаите на заявена 
потребност за осигуряване на изделие, изработ-
вано по поръчка; 

в) документ, удостоверяващ, че лицето е фи-
зически и психически годно да управлява вер-
тикализираща електрическа инвалидна количка 
или електрически мотор за инвалидна количка, 
в случаите на заявена потребност за осигуряване 
на такива високотехнологични изделия;

г) други документи (медицински или относими 
към ползването на конкретното ВПС, за ползване 
на услуги, за съответни трудови характеристики и 
т.н.) по преценка на лицето, които дават по-голяма 
яснота за неговото здравословно, функционално 
състояние и възможностите му за интегриране 
в социална, трудова и/или образователна среда. 

3. Оценката на потребността и полезността 
от осигуряване от ВПС се изготвя по искане на:

а) човека с трайно увреждане или упълномо-
щено от него лице;

б) родителя (осиновителя), настойника или 
попечителя на човека с трайно увреждане;

в) лице, на което са възложени грижи за дете 
с трайно увреждане по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето;

г) ръководителя на социалната или интегри-
раната здравно-социална услуга за резидентна 
грижа, която ползва дете с трайно увреждане.

(2) Всяка дирекция „Социално подпомагане“ 
организира дейността за изпращане на докумен-
тите по ал. 1, т. 1 и 2 до Регионалната дирекция 
за социално подпомагане в съответната област 
по настоящия адрес на кандидат-ползвателя в 
срок до края на деня, следващ деня на подаване 
на документите. Когато този ден е неработен, 
документите се изпращат най-късно в първия 
работен ден.

(3) До изготвянето на оценка на потребността 
и полезността от осигуряване на ВПС, съответно 
до подбор по реда на тази методика, се допускат 
единствено кандидат-ползватели, които попадат 
в обхвата по чл. 4, ал. 3. В случаите, когато кан-
дидат-ползвател е извън обхвата по чл. 4, ал. 3, 
Комисията за оценка го уведомява за установена 
недопустимост за участие в проекта.

Чл. 14. (1) Оценката се изготвя в срок до 30 дни 
от подаване на заявлението по чл. 13, ал. 1, т. 1.

(2) Комисията за оценка може да изиска от 
лицето да отстрани установени пропуски или да 
предостави допълнителна информация в рамките 
от 7 дни. В този случай срокът по ал. 1 спира да 
тече до отстраняване на пропуските.

(3) Комисията за оценка провежда заседания 
за разглеждане на постъпилите случаи, по вре-
ме на които интервюира лицата. Комисията за 

оценка заседава в пълен състав на място или 
дистанционно чрез средства за видеоконферентна 
връзка, ако това предпочитание е посочено в 
Заявлението по чл. 13, ал. 1, т. 1.

(4) При изготвянето на оценката Комисията 
за оценка: 

1. попълва Карта за оценка (приложение 
№ 2) въз основа на заявените от лицето данни 
в Заявлението, вкл. въпросника за самооценка 
(приложение № 1) и констатациите, направени 
по време на интервюто;

2. използва информация от експертното ре-
шение на ТЕЛК/НЕЛК с цел установяване на 
принадлежността на кандидата към групата на 
лица с трайни увреждания и функционалните 
затруднения, свързани със здравословното със-
тояние/увреждането, съобразно резултатите от 
медицинската експертиза;

3. изисква допълнителна информация (ако е 
необходимо).

(5) Извършването на дистанционно интер-
вю, включително подготовката на членовете на 
Комисията за оценка, които го организират и 
провеждат, и средствата за видеокомуникация, 
следва да отговаря на следните изисквания:

1. участие на всички членове на Комисията 
за оценка при провеждане на интервюто;

2. участие на човека с трайно увреждане или 
неговия законен представител/упълномощено от 
него лице (когато е необходимо);

3. прилагане на принципите и изискванията 
за защита на личните данни.

(6) Всеки един от членовете на Комисията 
за оценка може да задава въпроси на лицето по 
време на интервюто или да проверява отделни 
обстоятелства, свързани с оценката. 

Чл. 15. (1) Комисията за оценка събира, об-
работва, съхранява и използва информация за 
целите на оценяването и подбора по тази мето-
дика в Интегрираната информационна система 
на Агенцията за социално подпомагане. В тази 
система се създава електронно досие на човека 
с трайно увреждане, заявил изготвяне на оценка 
за осигуряване на ВПС.

(2) Входящата документация, която постъпва 
в Комисията за оценка, включително допълни-
телно изисканите документи и данни, заедно с 
информацията и документацията, създадени в 
процеса на извършването на оценката, формират 
досието на лицето с трайно увреждане по ал. 1. 

(3) За изготвянето на оценката Комисията 
за оценка има право на безвъзмезден достъп до 
данни, обработвани и администрирани от други 
публични органи или структури, съгласно изиск-
ванията за защита на личните данни.

Чл. 16. (1) Финалният етап на процеса на 
оценка по тази методика включва издаването на 
Експертна препоръка по образец (приложение 
№ 4) от Комисията за оценка, в която се посочва 
обстоятелството за одобрение/неодобрение на 
кандидат-ползвателя, в зависимост от изпълне-
нието на условията по чл. 22, ал. 1. 

(2) Експертна препоръка се издава в срок до 
7 дни след извършване на интервюто с кандидат-
ползвателя, като: 

а) се подписва от всеки един от членовете на 
Комисията за оценка;

б) подлежи на одобрение от всички членове 
на Комисията за оценка; 
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в) в случай на липса на единодушие решението 
за одобрение се взема с обикновено мнозинство;

г) в случай на неодобрение задължително се 
посочват кратки мотиви за отказа от предоста-
вяне на съответното ВПС.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен 
по преценка на Комисията за оценка, ако е не-
обходимо оказването на методическа помощ и 
съдействие от органите по чл. 6. 

(4) Комисията за оценка уведомява писмено 
лицето в 7-дневен срок от датата на издаване на 
експертната препоръка. 

(5) Срокът на валидност на експертната 
препоръка с одобрение е до приключване на 
основните дейности по проект „Предоставяне на 
високотехнологични помощни средства за лица 
с трайни увреждания“ съобразно динамиката на 
увреждането и възможностите за възстановяване. 

Чл. 17. (1) Методиката в съответствие с МКФУЗ 
използва два основни раздела на класификацията 
на първо ниво:

а) дейности и участие – различните категории 
са описани с кодове „d“;

б) фактори на обкръжаващата среда – различ-
ните категории са описани с кодове „e“.

(2) Методиката използва за целите на оценката 
кодове от група „d“, които се преценяват през 
оценката по кодове от група „e“.

Чл. 18. (1) За целите на оценката по тази ме-
тодика в съответствие с МКФУЗ се възприемат 
следните инструменти и тяхното съдържание:

1. скали; 
2. определители;
3. външни фактори.
(2) Скалите са инструменти, които дават въз-

можност два от компонентите, класифицирани 
в МКФУЗ („Дейности и участие“ и „Външни 
фактори“), да бъдат изразени в количествена 
форма, като съществуването на проблем озна-
чава наличие на увреждане, ограничение или 
препятствие. 

1. За да могат количествените показатели да 
се използват по универсален начин, се прилагат 
стандартизирани въпроси и определители, като 
трябва да се изберат подходящите определящи 
думи, в зависимост от съответната класифика-
ционна област.

2. Настоящата методика въвежда в съответ-
ствие с МКФУЗ използването на скала (таблица 
1), която дава количествен израз на увреждането, 
ограничението на трудоспособността, проблемите, 
свързани с ефективността или препятствието:

Таблица 1

Ска-
ла 

Степен на ограничение

0 НЯМА ограничение – лицето не изпитва 
затруднения.

1

ЛЕКО ограничение – налице е затруднение 
през по-малко от 25% от времето, с поно-
сима за лицето интензивност, наблюдавано 
рядко през последните 30 дни. 

2

УМЕРЕНО ограничение – налице е затруд-
нение през по-малко от 50% от времето, с 
интензивност, затрудняваща ежедневните 
дейности на лицето, наблюдавано от време 
на време през последните 30 дни. 

Ска-
ла 

Степен на ограничение

3

ТЕЖКО ограничение – налице е затруд-
нение през повече от 50% от времето, с 
интензивност, частично нарушаваща еже-
дневните дейности на лицето, наблюдавано 
често през последните 30 дни. 

4

ПЪЛНО ограничение – налице е затруд-
нение през повече от 95% от времето, с 
интензивност, напълно нарушаваща еже-
дневните дейности на лицето, наблюдавано 
ежедневно през последните 30 дни. 

8
Неуточнено – наличната информация е 
недостатъчна за определяне степента на 
изпитваното ограничение. 

9
Неприложимо – прилагането на конкретен 
код е неподходящо. 

3. За определяне влиянието на външните 
фактори методиката въвежда използването на 
скала (таблица 2) за обозначаване на степента 
на положителното влияние на средата чрез фак-
тори, наречени „фасилитатори“, или степента на 
отрицателното влияние чрез фактори – „пре-
пятствия“. Двете категории използват скалата 
от 0 до 4, но фасилитаторът се обозначава със 
знак плюс, а препятствието – със знак минус. 
Външните фактори се обозначават по отношение 
на всеки код поотделно, ако е целесъобразно. 

Таблица 2

Ска-
ла

Степен на влияние

Препятствия Фасилитатори

0 НЯМА препятствие НЯМА фасилитатор

1 ЛЕКО препятствие ЛЕК фасилитатор

2 УМЕРЕНО препят-
ствие

УМЕРЕН фасилита-
тор

3 ТЕЖКО препят-
ствие

ЗНАЧИТЕЛЕН фаси-
литатор

4 ПЪЛНО препят-
ствие

ПЪЛЕН фасилита-
тор

(3) Определителите по отношение на списъка 
от показатели за дейности и участие са:

1. Определител за ефективност, който опис-
ва дейностите на човека в неговото настоящо 
обкръжение (включва фактори на заобикалящата 
среда (препятствия и фасилитатори) в случаите, 
в които те реално оказват влияние върху функци-
оналността на човека, вкл. когато човек реално 
използва например помощни средства, асистенти 
и други, за да изпълнява определени действия или 
задачи), в т.ч. като „участие в житейска ситуация“ 
или „преживян опит“ в реална среда. 

2. Определител за функционална активност, 
който описва индивидуалните способности на чо-
века да изпълнява дадена задача или да извършва 
определено действие. Този определител показва 
най-високото възможно ниво на функциониране 
на човека в дадена област и в определен момент, 
без въздействието на факторите на заобикалящата 
среда (препятствия и фасилитатори). 
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(4) При определянето на необходимостта от 
осигуряване на ВПС се използват:

а) първоначална оценка на основата на „оп-
ределителя за функционална активност“ чрез 
кодове от група „d“;

б) втора оценка на основата на определителя 
за „ефективност“ чрез същите кодове „d“, но 
пречупени през влиянието на избраното ВПС, 
които играят ролята на външни фактори на 
заобикалящата среда „е“;

в) трета оценка, засягаща само онези „d“, които 
претеглят през влиянието на други, различни 
от ВПС, съществуващи индивидуални външни 
фактори на заобикалящата среда „е“. 

(5) Външните фактори (фасилитатори и пре-
пятствия), различни от ВПС, съгласно настоящата 
методика могат да бъдат оценявани като:

1. подпомагащи (фасилитатори) – когато 
настоящата заобикаляща среда позволява на 
човека да използва дадено ВПС и то да води до 
„ефективност“, по-висока от неговата „функци-
онална активност“;

2. препятстващи (препятствия) – когато на-
стоящата заобикаляща среда не позволява на 
човека да използва дадено ВПС и „функционал-
ната активност“ на човека не се различава от 
неговата „ефективност“. 

Чл. 19. (1) Оценката по тази методика се 
извършва чрез попълване на Карта за оценка 
(приложение № 2). 

(2) Картата за оценка обхваща 23 кода от 
раздел „d“ на МКФУЗ, попадащи в глави: d1 
Учене и прилагане на наученото; d2 Общи задачи и 
предизвикателства; d3 Комуникация/общуване; d4 
Мобилност; d7 Междуличностни взаимодействия 
и отношение; d8 Основни области от живота, d9 
Общност, социален живот и гражданска актив-
ност. Всички 23 кода подлежат на оценка.

(3) Картата за оценка включва и кодове от 
раздел „e“ на МКФУЗ, попадащи в главите: е1 
Продукти и технологии и е3 Подкрепа и отноше-
ния с други хора. По преценка на оценителите и 
при подадена информация от оценяваните лица 
могат да бъдат използвани и фактори от други 
групи „е“. 

(4) Изборът на кодове от група „е“ се извърш-
ва въз основа на информацията, предоставена 
от оценяваното лице чрез попълнените от него 
въпроси за самооценка в приложение № 1.

Чл. 20. (1) По настоящата методика потреб-
ността и полезността от осигуряването на даде-
но ВПС се изчислява като процентна разлика 
между първоначално калкулиран Коефициент на 
функционалност и работоспособност на основата 
на определителя „функционална активност“ (Кфа

фр) 
по всяко едно от включените функции от група 
„d“ и калкулиран Коефициент на функционалност 
и работоспособност (Ке

фр) при използване на 
конкретно ВПС. 

(2) Калкулирането на Коефициента на огра-
ничена функционалност и работоспособност 
на основата на определителя „функционална 
активност“ (Кфа

фр) се осъществява, както следва:
а)

,

където:
Кфа

фр е Коефициент на ограничена функционал-
ност и работоспособност, калкулиран на основата 
на определителя „функционална активност“; 

dj – стойността на оценката по всеки един от 
използваните кодове от група „d“, в интервал 
от 0 до 4;

Max dj – максималната стойност по всеки 
един от кодовете от група „d“, равна на 4;

n – броят на използваните кодове от група „d“;
б) Коефициентът на ограничена функционал-

ност и работоспособност по буква а) се калкулира 
на основата на определителя „функционална 
активност“ и се определя като отношение на 
сумата на индивидуалните оценки на всеки един 
от използваните кодове от група „d“ и сумата на 
тяхната максимална стойност, като се използва 
„определителят за функционална активност“.

(3) Калкулирането на Коефициент на огра-
ничена функционалност и работоспособност 
(Ке

фр), калкулиран на основата на определителя 
„ефективност“ с помощта на конкретното ВПС, 
се осъществява, както следва: 

а)

,

където:
Ке

фр е Коефициент на ограничена функци-
оналност и работоспособност, калкулиран на 
основата на определителя „ефективност“; 

de
j – стойността на оценката по всеки един от 

използваните кодове от група „d“, в интервал от 
0 до 4 с помощта на конкретното ВПС;

Max dj – максималната стойност по всеки 
един от кодовете от група „d“, равна на 4;

n – броят на използваните кодове от група „d“; 
б) Коефициентът на ограничена функционал-

ност и работоспособност по буква а) се калкулира 
на основата на определителя „ефективност“ с 
помощта на конкретното ВПС и се определя 
като отношение на сумата на индивидуалните 
оценки на всеки един от използваните кодове от 
група „d“ при използването на конкретното ВПС 
и сумата на тяхната максимална стойност, като 
се използва „определителят за функционална 
активност“.

(4) Калкулирането на полезността на ВПС 
(UВПТСк) се осъществява, както следва:

 
,

където:
UВПТСк е Полезността на к-тото ВПС;
Кфа

фр – Коефициент на ограничена функ-
ционалност и работоспособност, калкулиран 
на основата на определителя „функционална 
активност“;

Ке
фр – Коефициент на ограничена функционал-

ност и работоспособност, калкулиран на основата 
на определителя „ефективност“ с помощта на 
конкретното ВПС.

(5) Оценката по кодовете от група „d“ се прави 
с помощта на помощни въпроси и определители 
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от 0 до 4, посочени в документ „Помощни инстру-
менти и въпроси за оценка“ (приложение № 3).

Чл. 21. (1) Комисията за оценка прави пре-
ценка само за онези кодове от група „d“, в 
които е констатирана положителна промяна на 
функционалността и работоспособността, като за 
целта се оценяват ефективността и полезността 
на съответните кодове от група „d“ спрямо съ-
ществуващи фасилитатори или препятствия по 
кодове от група „е“ по смисъла на чл. 19, ал. 3 
и включени в приложение № 3 към настоящата 
методика. 

(2) Оценките по кодовете от група „е“ се из-
ползват с цел да се прецени дали съществуват 
външни фасилитатори и/или препятствия, които 
да ограничат или подпомогнат ефективността и 
полезността на съответните ВПС. Насочеността 
е към установяване на външните фактори, които 
значително подпомагат изпълнението на съот-
ветните функции според очакваното качество, 
което дава предимство на лицето при подбора. 

(3) Оценката по кодовете от група „e“ се 
извършва на основата на степените на въздейст-
вие, описани в помощните матрици за оценка, 
представени в приложение № 3. Всеки включен 
в оценката външен фактор „е“ следва да бъде 
описан с цифрови стойности и в текстова форма 
и в полетата за коментари в Картата за оценка 
(приложение № 2). Общата цифрова стойност 
на кодовете от група „e“ представлява сбор от 
цифровите стойности на всеки външен фактор 
на заобикалящата среда (съобразно идентифи-
цираните препятствия и/или фасилитатори), 
включен в оценката.

(4) Изборът на кодове от група „е“, чието 
влияние е целесъобразно да бъде проследено 
в хода на оценката, се извършва по преценка 
на Комисията за оценка по време на интервю-
то съобразно помощните въпроси, посочени в 
приложение № 3, както и въз основа на инфор-
мацията, предоставена в приложение № 1 от 
оценяваното лице. 

Чл. 22. (1) Дадено ВПС може да бъде препо-
ръчано при следните две условия:

1. Коефициентът за полезност UВПТСк показва 
намаляване на степента на ограничена функци-
оналност и работоспособност, и 

2. преценката по чл. 21 не показва наличието 
на сериозни препятствия от групата „е“, които 
да повлияят на ефективността и полезността при 
използването на съответното ВПС и да не са 
силно ограничаващи лицето до степен, в която 
не може да изпълнява съответните функции или 
може, но с много влошено качество. 

(2) На всеки кандидат-ползвател може да 
бъде предоставено само едно ВПС от прило-
жение № 5, в случай че отговаря на условията 
по ал. 1 и има издадена експертна препоръка с 
одобрение по чл. 16. 

Г л а в а  п е т а

ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР

Чл. 23. (1) Процедурата на подбор по насто-
ящата методика се състои в извършването на 
класиране измежду всички кандидат-ползватели 
с издадена експертна препоръка с одобрение по 

чл. 16, за да се определят лицата, на които да се 
предоставят съответните ВПС в изпълнение на 
основните дейности по проект „Предоставяне на 
помощни средства за лица с трайни увреждания“.

(2) Подборът започва след финалния етап на 
процеса на оценка по тази методика и приключва 
със съставянето на списъците по чл. 24, ал. 2 и 3.

(3) Подборът на кандидат-ползвателите по 
ал. 1 се извършва от Агенцията за социално 
подпомагане на централно ниво съвместно с 
екипа за управление на проект „Предоставяне 
на помощни средства за лица с трайни увреж-
дания“, създаден със заповед на министъра 
на труда и социалната политика, използвайки 
функционалностите на интегрираната инфор-
мационна система на Агенцията за социално 
подпомагане.

Чл. 24. (1) Подборът по чл. 23, ал. 3 се 
извършва на база изчислената полезност на 
конкретното ВПС (UВПТСк) спрямо степента на 
ограничена функционалност и работоспособност 
на кандидат-ползвателите по възходящ ред. При 
получен равен резултат относно полезността на 
конкретно ВПС предимство има кандидатът с 
по-висока обща цифрова стойност на външните 
фактори на заобикалящата среда. При последващ 
равен резултат се взема предвид хронологичния 
ред на заявлението за оценка.

(2) След приключване на подбора по ал. 1 
лицата се включват в списъци на одобрените 
ползватели по видове ВПС и се насочват към 
съответните изпълнители по проект „Предос-
тавяне на помощни средства за лица с трайни 
увреждания“. 

(3) В случай че оценените лица с издадена 
експертна препоръка с одобрение са повече на 
брой от разполагаемия ресурс за финансиране 
на ВПС, се изготвят списъци на чакащите по 
видове ВПС и потребностите им се удовлетво-
ряват при обективна възможност и наличие на 
финансов ресурс или отпадане от участие на 
одобрени ползватели. 

(4) Списъците по ал. 2 и 3 се изпращат до 
комисиите за оценка. Анонимизирани списъци 
се публикуват на официалната интернет страни-
ца на Агенцията за социално подпомагане и на 
Министерството на труда и социалната политика.

(5) Всяка Комисия за оценка предприема 
действия за уведомяване на лицата, включени 
в списъците по ал. 2 и 3, и съдейства за насоч-
ването им за фактическото предоставяне на 
съответните ВПС. 

Чл. 25. (1) Фактическото предоставяне и 
финансиране на ВПС за хората с трайни увреж-
дания се осъществява въз основа на сключен 
договор между крайния получател на проект 
„Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“ и избран/и изпълнител/и 
след проведена открита процедура по реда на 
Закона за обществените поръчки за възлагане 
на обществени поръчки.

(2) Предоставянето на ВПС за хората с трайни 
увреждания се осъществява до изчерпване на 
наличния финансов ресурс по проект „Предос-
тавяне на помощни средства за лица с трайни 
увреждания“.
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Г л а в а  ш е с т а

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНО 
ФИНАНСИРАНЕ И ЗА ПОСЛЕДВАЩ МО-
НИТОРИНГ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДОС-
ТАВЯНЕТО НА ВПС ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 26. (1) Комисията за оценка е длъжна да 
следи за спазването на изискването за избягване 
на двойно финансиране въз основа на деклари-
раните данни в заявлението по чл. 13, ал. 1, т. 1.

(2) Преди издаването на експертната препо-
ръка с одобрение по реда на чл. 16 Комисията 
за оценка извършва проверка за двойно финан-
сиране.

(3) Едни и същи разходи за обезпечаване на 
дейностите по предоставяне на ВПС не могат 
да се финансират едновременно от държавния 
бюджет и от бюджета на Общността или друга 
донорска програма.

(4) Ползвател на ВПС не може да получава 
друга подкрепа за задоволяване на същите по-
требности, финансирана по друг проект, програ-
ма или каквато и да е друга финансова схема, 
произлизаща от държавния бюджет, бюджета на 
Общността или друга донорска програма.

(5) Първоначалните проверки започват след 
подаване на заявлението по чл. 13, ал. 1, т. 1 
и приключват преди издаване на експертната 
препоръка.

(6) При осъществяване на проверката за двойно 
финансиране комисията може да изисква данни, 
обработвани и администрирани от други публич-
ни органи или структури, съгласно изискванията 
за защита на личните данни и в съответствие с 
изискванията за комплексно административно 
обслужване при необходимост.

Чл. 27. (1) Екипът за управление на проект 
„Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“, създаден със заповед на 
министъра на труда и социалната политика, 
съвместно с партньорите по проекта, разработва 
процедура на дейности за последващ мониторинг 
и проследяване на постигнатите резултати от 
осигуряването на ВПС по този проект съобразно 
заложените цели. 

(2) За извършване на дейностите по ал. 1 се 
използва Интегрираната информационна система 
на Агенцията за социално подпомагане и може 
да се изискват данни, обработвани и администри-
рани от други публични органи или структури. 

Чл. 28. За всички неуредени положения от 
настоящата методика се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство, на 
приетите и одобрени документи, свързани с 
изпълнението на Националния план за възста-
новяване и устойчивост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази методика:
1. „Хора с трайни увреждания“ са лица с 

трайна физическа, психическа, интелектуална 
и сетивна недостатъчност, която при взаимо-
действие с обкръжаващата ги среда би могла да 
възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно 
участие в обществения живот, и на които меди-

цинската експертиза е установила вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност 50 и над 50 на сто (по смисъ-
ла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на 
Закона за хората с увреждания). 

2. „Затруднение“ е усещане за дискомфорт, 
болка или забавяне, необходимост от допълни-
телно усилие или промяна в обичайния начин 
за извършване на дейност.

3. „Високотехнологични помощни средства“ 
са всички устройства, приспособления, изделия 
и софтуер, произведени посредством високи тех-
нологии и стандарти за качество, предназначени 
да повишат загубена или увредена функция/
ограничена функционалност на човека и да съз-
дават повече възможности за самообслужване, 
извършване на трудова, обучителна/образова-
телна и друга дейност.

4. „Двойно финансиране“ са едни и същи 
разходи за идентични или сходни дейности да се 
финансират едновременно от държавния бюджет 
и от бюджета на Общността или друга донорска 
програма.

5. „Трудоспособна възраст“ е времето от 16-го-
дишна възраст до навършване на възрастта по 
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

6. „Икономически неактивни лица“ са лица на 
възраст от 16 до 65 навършени години, които не 
са осигурени по чл. 4 и 4а и не са осигурители 
по чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване, не 
са регистрирани в системата на Агенцията по 
заетостта като търсещи работа лица и не са във 
формално образование или обучение (по смисъла 
на § 1, т. 3а от допълнителните разпоредби на 
Закона за насърчаване на заетостта).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В срок до 6 месеца от влизането в сила 
на методиката екипът за управление на проект 
„Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“, създаден със заповед на 
министъра на труда и социалната политика, 
съвместно с партньорите по проекта, разработват 
и приемат процедурата по чл. 27, ал. 1.

§ 3. Методиката се приема на основание чл. 11, 
ал. 1 от Постановление № 157 на Министерския 
съвет от 7 юли 2022 г. за определяне на органите 
и структурите, отговорни за изпълнението на 
Плана за възстановяване и устойчивост на Репу-
блика България, и на техните основни функции.

§ 4. Указания за неуредените с методиката 
въпроси се дават от министъра на труда и со-
циалната политика.

§ 5. Методиката влиза в сила от деня на об-
народването є в „Държавен вестник“.

Приложения
1. Заявление и въпросник за самооцен-

ка – приложение № 1;
2. Карта за оценка – приложение № 2;
3. Помощни инструменти и въпроси за оцен-

ка – приложение № 3;
4. Експертна препоръка – приложение № 4;
5. Списък на високотехнологични помощни 

средства – приложение № 5.
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8135

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1294
от 12 декември 2022 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица за 2022 г. съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и 
приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър:
Р. Велкова-Желева
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Образец № 1  
ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ  

(посочват се данните на работодателя, който издава служебната бележка) 
ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ 
           

Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година  >> 
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА  
за доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.  

(по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ) 
 

Настоящата служебна бележка се издава на: 
Собствено име, презиме  
и фамилно име      >> 

 ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра 
на НАП >> 

          
 

в уверение на това, че през 2022 година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва: 
 

№ Код 

Данни за работодателя – 
изплатил дохода 

Облагаем доход 

Задължителни осигурителни 
вноски за сметка на физическото 

лице Авансов 
данък 

по чл. 42 
от 

ЗДДФЛ 

Възстано-
вена сума 

по § 2, ал. 7 
от ПЗР на 
ЗДБРБ за 

2022 г. 

Удържан  
данък 
(к 9 – к. 

10) 

ЕИК/Сл. 
№ от 

регис-
търа на 

НАП 

НАИМЕНОВАНИЕ/
ИМЕ 

Удържани 
по реда 

на КСО и 
ЗЗО 

Авансово 
внесени чрез 
дружеството 

на самоосигу-
ряващото се 

лице 

Внесени 
в 

чужбина  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1 101     Х     
1.2 101     Х     
1.3 101     Х     

 

2 Годишна данъчна основа за доходите с код 101  (сборът от сумите с код 101 в колона 5 – 
сбора от сумите с код 101 в колона 6 и/или 8)   >>  

3 102          
 

4.1 103     Х     
4.2 103     Х     

 

5 Годишна данъчна основа за доходите с код 103 (сборът от сумите с код 103 в колона 5 – сбора 
от сумите с код 103 в колона 6 и/или 8) х 10%    >>  

 

6 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 2 + ред 5)   

7 
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от 
ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако 
лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)   

 

8 
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или   
ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, 
ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)   

 

9 
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за 
застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва 
само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното 
преизчисляване на данъка)   

 

10 Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от 
ЗДДФЛ 

 

11 Суми за дарения, удържани при изплащане на дохода (попълва се само от работодател, 
който не е работодател по основно трудово правоотношение): 

 

11.1 дарения в полза на лица с код 01    
11.2 дарения в полза на лица с код 02    
11.3 дарения в полза на лица с код 03        

12 
Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ,  в т.ч. за:           
(попълва се само от работодател, който е работодател по основно трудово правоотношение 
към 31 декември на годината):                         

 

12.1 дарения в полза на лица с код 01 (до 5% от ред 6)  
12.2 дарения в полза на лица с код 02 (до 15% от ред 6)                                                                
12.3 дарения в полза на лица с код 03 (до 50% от ред 6)  
13 Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само 

годишния размер на облекчението, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване 
на данъка)                        

 

14 Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ (основният работодател 
попълва само годишния размер на облекчението, ако лицето е ползвало такова при годишното 
преизчисляване на данъка)                       

 

15 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след намаленията  
(ред 6 - ред 7 – ред 8 - ред 9 – ред 10 – ред 12 – ред 13- ред 14)      

 

16 Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ  (ред 15 х 10 %)                         

17 Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 11 за доходите с код 101 и 103  
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)  

 

18 Сума по ред 17, удържана от лицето до 31 януари на следващата година          
19 Сума по ред 17, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година    
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Образец № 1  
20 Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения  

(сбора от сумите, посочени в колона 11 + ред 18 – ред 19) 
 

  

Дата на предоставяне  >>         Подпис на представляващия  >>  

 
Указания за попълване  

          1. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за 
изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато 
служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на 
данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 
49 от ЗДДФЛ. Това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място в карето „Данни за работодателя“. "Основно трудово 
правоотношение" е трудовото правоотношение по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, което е възникнало първо по време. При определяне на 
основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ (§ 1, т. 52 
от ДР на ЗДДФЛ). 
         2. В колони 3 и 4 на съответните редове се вписват данни за работодателя, изплатил дохода от съответния код (101, 102 и/или 
103), в зависимост от вида на правоотношението, съгласно номенклатурата на кодовете за вида на дохода.  
 3. В колона 5 на съответните редове се посочва общата сума на изплатения през годината облагаем доход от съответния код 
(101, 102 и/или 103) за всеки работодател поотделно, а в колони 6, 7, 8 и 9 - задължителните осигурителни вноски, удържани и/или 
внесени от работодателя, както и удържаният авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за този доход. Колона 10 се попълва само 
когато работодателят е приложил § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., независимо дали е работодател по основно трудово 
правоотношение към 31 декември 2022 г. В колона 11 се изчислява разликата между сумата в колона 9, посочена на съответния ред, и 
сумата в колона 10 на същия ред. Когато разликата е отрицателно число, се вписва със знак „ – „. 
         4. Когато служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31 
декември на годината, за която се издава служебната бележка, редове 2, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18 и 19 не се попълват. 
Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината се 
установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя. 
        5. При попълването на редове 7, 8, 9, 13 и 14  е необходимо да се има предвид следното: Когато служебната бележка се издава от 
работодател по основно трудово правоотношение, на ред 7, 8, 9, 13 и 14 се посочва само годишният размер на съответното данъчно 
облекчение (по чл. 18, ал. 1 и/или чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ и/или по § 2, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.), ако той го е приложил при 
определянето на годишния данък. Облекченията по чл. 18, ал. 2 и/или по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и облекченията по чл. 22в и/или     
чл. 22г от ЗДДФЛ във връзка с § 2, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., ако такива са прилагани при определянето на авансовия данък по     
чл. 42 от ЗДДФЛ, се вписват на тези редове само ако служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно 
трудово правоотношение към 31 декември 2022 г. 
        6. Редове 8, 9, 11 и 12 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово 
правоотношение. Ред 11 се попълва само когато работодателят не е работодател по основно трудово правоотношение на лицето и 
през годината е удържал суми за дарения от трудовото възнаграждение на лицето.  
       7. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17, 
която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също 
се вписва 1000 лв.  
 Когато определеният годишен размер на данъка на ред 16 е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през 
годината данък, посочен в колона 11 за код 101 и 103, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година. Така 
удържаният данък се посочва на ред 18. Когато определеният годишен размер на данъка на ред 16 е по-нисък от размера на авансово 
удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Така възстановената сума се 
посочва на ред 19. Когато работодателят е приложил § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., е възможно на ред 20 да се получи 
отрицателно число. В тези случаи то се записва със знак „-„.  
       8. При прекратяване дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка се издава от последния 
представляващ работодателя. 
       9. Служебната бележка се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й от съответния работник/служител. 

 
код Номенклатура на кодовете за вида на дохода 

101 

Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между 
министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в 
съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една 
страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в 
органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, 
включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, 
както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано 
вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; 
правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, 
когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от 
чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и 
българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между 
работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи 
на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 
1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон. 

102 
Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, 
притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те 
са съдружници, член-кооператори  или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ 

103 Доходи от правоотношения като морско лице 
Код Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение 
01 здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за 

социалните услуги*, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика; 
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; 
регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 
от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, 
читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; 
юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона 
за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на 
Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). 

02 Дарение за култура 
03 Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на 

Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция 
*Разпоредбите на ЗДДФЛ, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете 
за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни 
лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1374
от 16 декември 2022 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и 
приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър:
Р. Велкова-Желева

8216



СТР.  168  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1375
от 16 декември 2022 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица съгласно приложението.

На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица заповедта и 
приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър:
Р. Велкова-Желева

8217
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-3005
от 5 декември 2022 г.

В изпълнение на Решение № 677, прието на 
заседание на Столичния общински съвет, про-
ведено на 21.07.2022 г., протокол № 60, точка 141 
от дневния ред, прието по доклад № СОА22-
ВК08-9861/1/15.07.2022 г., и на основание чл. 44, 
ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, чл. 310, 
ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 и 
4 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общин-
ската собственост 

I. Откривам Общинска детска градина № 122 
със седалище и адрес: гр. София, район „Люлин“, 
ул. Полк. Никола Попов № 5.

II. Нареждам:
1. Общинска детска градина № 122 да осъ-

ществява функциите и дейността си в дву-
етажна сграда за образование с идентификатор 
68134.4360.349.1, намираща се в поземлен имот с 
идентификатор 68134.4360.349, УПИ VIII – учи-
лище, кв. 11, м. Ж.к. Люлин – 6 м. р., с адми-
нистративен адрес: гр. София, район „Люлин“, 
ул. Полк. Никола Попов № 5.

2. Предучилищното образование в Общинска 
детска градина № 122 да се осъществява при 
целодневна, полудневна, почасова или самосто-
ятелна организация. 

3. Общинска детска градина № 122 да прилага 
система на делегиран бюджет като третостепенен 
разпоредител с бюджет. 

4. Да се осигурят необходимите щатни бройки 
и бюджет за разкриване на две яслени и осем 
градински групи в Общинска детска градина 
№ 122 чрез държавните стандарти за съответните 
делегирани от държавата дейности с натурални-
те стойностни показатели от Министерството 
на образованието и науката и чрез бюджета на 
Столичната община.

5. Предоставям безвъзмездно за управление на 
Общинска детска градина № 122 следния общин-
ски имот съгласно акт за публична общинска соб-
ственост № 10099, съставен на 1.06.2020 г., одобрен 
от кмета на район „Люлин“, утвърден от кмета на 
Столичната община, вписан в Службата по впис-
ванията – София, вх. рег. № 44594/14.08.2020 г., 
акт № 12, том СXI, имотна партида 6875544, и акт 
№ 10294 за поправка на акт за публична общин-
ска собственост № 10099/1.06.2020 г., съставен на 
2.11.2022 г., одобрен от кмета на район „Люлин“, 
утвърден от кмета на Столичната община, впи-
сан в Службата по вписванията – София, вх. рег. 
№ 87452/21.11.2022 г., акт № 187, том CCXIV, 
имотна партида 154115:

Поземлен имот с идентификатор 68134.4360.349 
с площ 8257 кв. м по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, одобрени със Заповед № РД-
18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на 
АГКК, за който е отреден урегулиран поземлен 
имот VIII – училище, кв. 11 по регулационния 
план на гр. София, м. Ж.к. Люлин – 6 м. р., 
одобрен с Решение № 41 по протокол № 32 от 
10.12.2001 г. на Столичния общински съвет, заедно 
с построената в имота двуетажна сграда за обра-

зование с идентификатор 68134.4360.349.1, която 
съгласно геодезическо заснемане, изготвено от 
„ГИС – София“ – ЕООД, е със застроена площ 
1828 кв. м, а по разрешение за строеж „Рекон-
струкция на сграда и възстановяване на основното 
є предназначение на детска градина за 10 групи 
и 10 броя детски площадки“ № 193/1.09.2021 г., 
издадено от главния архитект на Столичната 
община, сградата е със застроена площ 1807,35 
кв. м и РЗП 2718,05 кв. м.

6. Възлагам на директора на дирекция „Об-
разование“ – Столична община, да предприеме 
необходимите действия за обнародване на насто-
ящата заповед в „Държавен вестник“.

7. Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Чрез АИССО заповедта да се насочи на дирек-
тора на дирекция „Образование“ – за сведение и 
изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната 
община в направление „Култура, образование, 
спорт и младежки дейности“ – за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо от за-
местник-кмета на Столичната община в направ-
ление „Култура, образование, спорт и младежки 
дейности“ заповедта да се изпрати на кмета на 
район „Люлин“ – за сведение и изпълнение.

Кмет: 
Й. Фандъкова

8207

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-56
от 15 декември 2022 г. 

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, прото-
кол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 
от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 
от 19.07.2020 г. на областния управител на област 
Бургас, и протокол от 13.04.2022 г. на комисията 
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-80 от 4.04.2022 г. на областния 
управител на област Бургас, одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 
към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете 
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност Айва дере, 
землище на с. Росен, община Созопол, област 
Бургас, който е изложен в административната 
сграда на Община Созопол. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два цен-
трални ежедневника, в интернет страницата на 
областната администрация – Бургас, в интернет 
страницата на Община Созопол, както и да се 
обяви на подходящи места с публичен достъп 
в сградите на Община Созопол и Кметство 
с. Росен. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
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се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“. 

Областен управител: 
М. Нейкова

8152

ЗАПОВЕД № РД-09-57
от 15 декември 2022 г. 

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, прото-
кол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 
от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 
от 19.07.2020 г. на областния управител на област 
Бургас, и протокол от 13.04.2022 г. на комисията 
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-80 от 4.04.2022 г. на областния 
управител на област Бургас, одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 
към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете 
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност Кошарите, 
землище на с. Росен, община Созопол, област 
Бургас, който е изложен в административната 
сграда на Община Созопол. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два цен-
трални ежедневника, в интернет страницата на 
областната администрация – Бургас, в интернет 
страницата на Община Созопол, както и да се обя-
ви на подходящи места с публичен достъп в сгра-
дите на Община Созопол и Кметство с. Росен. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“. 

Областен управител: 
М. Нейкова

8153

ЗАПОВЕД № РД-09-58
от 15 декември 2022 г. 

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, прото-
кол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 
от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 
от 19.07.2020 г. на областния управител на област 
Бургас, и протокол от 13.04.2022 г. на комисията 
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-80 от 4.04.2022 г. на областния 
управител на област Бургас, одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 

към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете 
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност Росенец, 
землище на с. Росен, община Созопол, област 
Бургас, който е изложен в административната 
сграда на Община Созопол. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два цен-
трални ежедневника, в интернет страницата на 
областната администрация – Бургас, в интернет 
страницата на Община Созопол, както и да се 
обяви на подходящи места с публичен достъп 
в сградите на Община Созопол и Кметство 
с. Росен.

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“. 

Областен управител: 
М. Нейкова

8154

ЗАПОВЕД № РД-09-59
от 15 декември 2022 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, прото-
кол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 
от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 
от 19.07.2020 г. на областния управител на област 
Бургас, и протокол от 13.04.2022 г. на комисията 
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-80 от 4.04.2022 г. на областния 
управител на област Бургас, одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 
към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете по 
§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност Куш бунар, 
землище на с. Росен, община Созопол, област 
Бургас, който е изложен в административната 
сграда на Община Созопол. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два 
централни ежедневника, в интернет страницата 
на областната администрация – Бургас, в интер-
нет страницата на Община Созопол, както и да 
се обяви на подходящи места с публичен достъп в 
сградите на Община Созопол и Кметство с. Росен. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“. 

Областен управител: 
М. Нейкова

8155
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ЗАПОВЕД № РД-09-60
от 15 декември 2022 г. 

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи, прото-
кол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 
от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 
от 19.07.2020 г. на областния управител на област 
Бургас, и протокол от 13.04.2022 г. на комисията 
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-80 от 4.04.2022 г. на областния 
управител на област Бургас, одобрявам плана на 
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистъра 
към него на земеделски земи, предоставени за 
ползване на граждани въз основа на актовете по 
§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност Голям Росен 
баир, с. Атия, землище на гр. Черноморец, об-
щина Созопол, област Бургас, който е изложен в 
административната сграда на Община Созопол. 

Заповедта да се разгласи чрез средствата за 
масово осведомяване, включително чрез два цен-
трални ежедневника, в интернет страницата на 
областната администрация – Бургас, в интернет 
страницата на Община Созопол, както и да се 
обяви на подходящи места с публичен достъп в 
сградите на Община Созопол, Кметство с. Атия 
и Кметство гр. Черноморец. 

Жалби срещу одобрения план на новообра-
зуваните имоти и регистъра към него могат да 
се подават от заинтересуваните лица чрез об-
ластния управител пред Районния съд – Бургас, 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“. 

Областен управител: 
М. Нейкова

8156

ОБЩИНА ГУРКОВО

РЕШЕНИЕ № 433
от 16 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ 
Общинският съвет – Гурково, одобрява изменение 
на действащия общ устройствен план (ОУП) на 
община Гурково в частта му за ПИ с идентифи-
катор 18157.268.7 (предишни поземлени имоти 
по ОУП на община Гурково с идентификатори 
18157.268.3, 18157.268.5 и 18157.268.6), местност 
Стопански двор, по КККР на гр. Гурково, като 
имотът се отреди за „Жилищна устройствена 
зона с малко етажно застрояване – Жм“.

Председател: 
Г. Гочев

8118

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 922
от 30 ноември 2022 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 
чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с 

чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, 
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация общинският съвет реши:

Одобрява проекта за частично изменение на 
общ устройствен план на община Кюстендил 
в обхвата ПИ 41112.18.272, местност Оризарско 
гумно, по КККР на землището на гр. Кюстен-
дил за промяна предвиждането на ОУПОК за 
територията на ПИ 41112.18.272 по КККР от 
територия „за земеделски нужди“ в територия 
с устройствени показатели „за предимно произ-
водствена зона (ПП)“ при нормативи съгласно 
чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони.

Решението подлежи на оспорване пред Ад-
министративния съд – Кюстендил, по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: 
Ив. Андонов

8162

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 619
от 24 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъг-
лиж, реши:

Одобрява частично изменение на общ устрой-
ствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му 
за ПИ с идентификатор 87212.25.87 в землището 
на с. Ягода, община Мъглиж, като вместо сегаш-
ното отреждане „За алтернативно земеделие“ за 
имота се установи „Предимно производствена и 
складова устройствена зона (Пп)“ – за изграждане 
на складова база за строителни материали със 
следните устройствени показатели:

– плътност на застрояване – до 80%;
– коефициент на интензивност на застроява-

не – до 2,5;
– плътност на озеленяването – 20%;
– характер на застрояване – нискоетажно, с 

височина до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават 

нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони.

Председател:
Ст. Христов

8119

РЕШЕНИЕ № 621
от 24 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъг-
лиж, реши:

Одобрява частично изменение на общ ус-
тройствен план (ОУП) на община Мъглиж в 
частта му за ПИ с идентификатор 49494.624.36, 
местност Лагера, в землището на гр. Мъглиж, 
община Мъглиж, като вместо сегашното отреж-
дане „Земеделска устройствена зона“ за имота се 
установи „Предимно производствена и складова 
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устройствена зона (Пп)“ – за изграждане на фо-
товолтаична централа със следните устройствени 
показатели:

– плътност на застрояване – до 80%;
– коефициент на интензивност на застроява-

не – до 2,5;
– плътност на озеленяването – 20%;
– характер на застрояване – свободно, ниско-

етажно, с височина до 10 м.
Устройствените показатели не надвишават 

нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони.

Председател:
Ст. Христов

8120

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, 
ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 110
от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – с. Никола Козлево, реши:

Одобрява проект за изменение на общия ус-
тройствен план на община Никола Козлево във 
връзка с инвестиционно намерение за изграждане 
на „Вятърен парк за производство на електрическа 
енергия – Ружица“ в обхват:

– поземлени имоти в землището на с. Ру-
жица с идентификатори: 63269.16.73, 63269.16.75, 
63269.18.84, 63269.18.80, 63269.21.16, 63269.43.22, 
63269.14.7, 63269.39.36, 63269.41.36, 63269.12.5, 
63269.29.12, 63269.45.3, 63269.12.33;

– поземлени имоти в землището на с. Вълнари 
с идентификатори: 12509.60.6, 12509.63.2, 12509.72.1;

– поземлени имоти в землището на с. Никола 
Козлево с идентификатори: 51651.13.24, 51651.20.40;

– поземлени имоти в землището на с. Хърсово 
с идентификатори: 77582.9.15, 77582.40.1, 77582.1.5, 
77582.37.1;

– поземлени имоти в землището на с. Църк-
вица с идентификатори: 78656.13.30, 78656.12.5, 
78656.13.20;

– поземлени имоти в землището на с. Крива 
река с идентификатори: 39760.13.38, 39760.11.145, 
39760.28.14;

– поземлени имоти в землището на с. Красен 
дол с идентификатори: 39548.32.20, 39548.35.39, 
39548.46.81, 39548.53.57, 39548.41.40, 39548.26.41, 
39548.24.81, 39548.26.84, 39548.24.22, 39548.24.28, 
39548.11.1, 39548.44.36, 39548.14.1, 39548.44.116, 
39548.44.117, 39548.46.83, 39548.46.84, 39548.59.1, 
39548.24.80.

Председател: 
Н. Реджеб

8163

РЕШЕНИЕ № 111
от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – с. Никола Козлево, реши:

Одобрява проект за изменение на общия ус-
тройствен план на община Никола Козлево във 
връзка с инвестиционно намерение за „Изграж-
дане на Вятърна електроцентрала Пет могили“ 
в обхват:

– поземлени имоти в землището на с. Пет 
могили с идентификатори: 56071.20.16, 56071.26.15, 
56071.19.46, 56071.29.29, 56071.24.1, 56071.26.38, 
56071.16.13, 56071.29.6, 56071.31.44, 56071.39.49, 
56071.39.50, 56071.38.35, 56071.16.26, 56071.31.5, 
56071.15.51, 56071.15.48, 56071.32.42, 56071.33.8, 
56071.51.3, 56071.52.7, 56071.54.23, 56071.13.38, 
56071.13.39, 56071.70.10, 56071.69.6, 56071.21.7 и 
56071.25.8;

– поземлени имоти в землището на с. Векил-
ски с идентификатори: 10330.10.79, 10330.19.59 и 
10330.11.93.

Председател: 
Н. Реджеб

8164

33. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства открива 
производство по предоставяне на разрешение за 
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, 
в площ „Роса“, разположена в землището на 
с. Долен, община Сатовча, област Благоевград, 
описана със следните гранични точки в коорди-
натна система БГС 2005, кадастрална:

№ Х (m) Y (m)

Контур 1

1. 4609581.2 367724.3

2. 4609430.3 367939.3

3. 4609304.8 368990.0

4. 4609090.7 368985.7

5. 4608853.0 368821.4

6. 4608424.4 368349.4

7. 4608307.7 368300.6

8. 4608323.0 368181.3

9. 4608621.0 367943.7

10. 4608757.5 367939.1

11. 4609008.6 368010.3

12. 4609160.6 367979.1

Изключена площ

13. 4609274.3 368427.7

14. 4609278.6 368493.8

15. 4609232.8 368567.7

16. 4609103.1 368554.5

17. 4609102.9 368438.5

18. 4609109.0 368392.6

19. 4609180.9 368320.3

20. 4609222.1 368349.4
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№ Х (m) Y (m)

Контур 2

1. 4611397.9 369894.6

2. 4610931.8 370742.6

3. 4610566.1 370809.8

4. 4610119.0 370275.8

5. 4609905.3 370126.1

6. 4609603.7 369966.0

7. 4609418.9 369682.1

8. 4609521.3 369635.3

9. 4609433.5 369398.1

10. 4609327.2 369265.6

11. 4609408.2 369071.2

12. 4609721.1 369021.9

13. 4609808.3 369222.7

14. 4609954.6 369332.8

15. 4609934.5 369567.3

16. 4610162.9 369452.8

17. 4610101.4 369685.4

18. 4610200.0 369801.5

19. 4610628.5 369879.7

20. 4611073.0 369786.3
8131

21. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Заповед № РС-78 от 14.12.2022 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-48 от 
7.07.2021 г. (ДВ, бр. 59 от 2021 г.) за обект: Основен 
ремонт (рехабилитация) на път \\-53 „Поликраи-
ще – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+290 
и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 
26,991 км, области Сливен и Велико Търново, с 
въвеждане на етапност на изграждане, както след-
ва: първи етап: Основен ремонт (рехабилитация) 
на път \\-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от 
км 34+400 до км 46+290, област Велико Търново; 
втори етап: Основен ремонт (рехабилитация) на 
път \\-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 
72+200 до км 87+301, област Сливен. На основа-
ние чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи 
на обжалване от заинтересуваните лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
8117

2. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че 
по дисциплинарно дело № 21/2022 г. по описа на 
Висшия дисциплинарен съд за извършени дисци-
плинарни нарушения на адвокат Мартин Пенев 
Пейчев, член на Софийската адвокатска колегия, 
вписан с личен номер 1600408910 в регистъра на 
адвокатите, е наложено дисциплинарно наказа-
ние по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване 
от право да упражнява адвокатска професия“, за 
срок от 3 (три) месеца.
8167

2а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че 
по дисциплинарно дело № 26/2022 г. по описа на 
Висшия дисциплинарен съд за извършени дисци-
плинарни нарушения на адвокат Симеон Ивов 
Недялков, член на Софийската адвокатска колегия, 
вписан с личен номер 1000673010 в регистъра на 
адвокатите, е наложено дисциплинарно наказа-
ние по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване 
от право да упражнява адвокатска професия“, за 
срок от 3 (три) месеца.
8168

3. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 9/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – Бургас, Соня Атанасова Атанасова – адвокат 
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава от 
право да упражнява адвокатска професия за срок 
от три месеца.
8169

3а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 10/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – Бургас, Веселин Кирилов Мендизов – адво-
кат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава 
от право да упражнява адвокатска професия за 
срок от три месеца.
8170

3б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 11/2022 г. на 
Дисциплинарния съд при Адвокатската коле-
гия – Бургас, Севда Емилова Чавдарова-Хаджи-
ева – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от три месеца.
8171

16. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, офис Благоевград, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот С220001-091-
0001255/07.11.2022 г. възлага на „Форест Кон-
султ Инженеринг“ – ЕООД, ЕИК 206853669, 
следния недвижим имот: широколистна гора с 
КИД 52218.33.16, с площ 5750 кв. м, намираща 
се в гр. Априлци, община Априлци, област Ло-
веч, местността  Робовото, кв. Зла река, грани-
ци на имота: 52218.33.1; 52218.33.17; 52218.33.19; 
52218.33.15, трайно предназначение на територията: 
горска, с начин на трайно ползване: дървопро-
изводителна гора. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението за възла-
гане на недвижимия имот, а именно – 7.11.2022 г.
8212

4. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, ди-
рекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, 
на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постано-
вление за възлагане на недвижими имоти с изх. 
№ С220004-091-0000972/01.09.2022 г., издадено от 
публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико 
Търново, възлага на „Осцеола“ – ЕООД, ЕИК 
104637020, адрес: Велико Търново, ул. Ниш № 3, 
следния недвижим имот: урегулиран поземлен 
имот с идентификатор 10447.132.18 и № 132018 по 
картата на възстановената собственост на зем-
лището на града, представляващ широколистна 
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гора с площ 4,500 дка в местност Блатото, гр.  Ве-
лико Търново, община Велико Търново, област 
Велико Търново, при граници № 132024 – ши-
роколистна гора на Стефка Ангелова Недева, 
№ 132025 – широколистна гора на Александра 
Тодорова Миновска, № 132016 – широколистна 
гора на наследници на Пенчо, Димитър, Илия, 
Парашкева, Тодора, № 132022 – широколистна 
гора на наследници на Боряна Тодорова Григоро-
ва, № 132023 – широколистна гора на МЗГ – НУГ. 
Имотът е образуван от имот № 132017, придо-
бит с н.а. № 831, том 5, рег. № 7101, дело № 572 
от 2004 г., вписан с вх. № 3424 от 4.06.2004 г., 
акт № 7, том 11, дело № 2306/2004 г., партидна 
книга 21, 218 стр., при Службата по вписвани-
ята – Велико Търново. Собствеността преми-
нава у купувача от датата на постановлението 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при районния съд по местонахож-
дението на имота. Постановление за възлагане 
№ С220004-091-0000972/01.09.2022 г. е вписано в 
Службата по вписванията – Велико Търново, на 
27.09.2022 г. с акт 180, том 20, вх. рег. № 7635 от 
27.09.2022 г., дв. вх. рег. № 7630 от 27.09.2022 г.
8213

14. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар-
джик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с по-
становление № С220013-091-0001418/09.12.2022 г. 
възлага на „Алвин Инвест“ – ЕООД, ЕИК 
206586981, адрес: Пловдив, ул. Арчарица № 2а, 
следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 
55302.108.418, с площ 5174 кв. м, означен с када-
стрален № 108418 по картата на възстановената 
собственост за землището на гр. Панагюрище, 
който имот се намира в бившия Стопански 
двор на ДЗС Панагюрище, м. Дойчева чешма; 
имотът е образуван от имот № 108411; позем-
лен имот с кадастрален № 108418 по картата на 
възстановената собственост за землището на 
гр. Панагюрище, идентичен с парцел II в кв. 3 по 
регулационния план на бившия Стопански двор 
на ДЗС Панагюрище; носители на други вещни 
права: Община Панагюрище – сервитут, площ 
5174 кв. м, намиращ се в гр. Панагюрище, общи-
на Панагюрище, област Пазарджик, ул. Георги 
Бенковски № 75 – имотът се намира в бившия 
Стопански двор на ДЗС Панагюрище, м. Дойчева 
чешма, с граници съгласно кадастралната кар-
та с данни от КРНИ, актуална към 5.10.2018 г., 
съседи: 55302.108.453; 55302.108.382; 55302.108.505; 
55302 .108.379; 55302 .108.521; 55302 .108.448; 
55302.108.498; 5302.108.439, придобит с нотариа-
лен акт констативен нотариален акт за право 
на собственост върху недвижим имот № 41, том 
V, peг. № 5638, нот. дело № 629 от 2007 г. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при Агенцията по 
вписванията по местонахождението на имота.
8211

23. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: главни 
асистенти по: 4.6. Природни науки, математи-
ка и информатика (Информатика) – един; 5.10. 
Химични технологии (Химична технология на 
влакнестите материали) – един; доценти по: 3.7. 
Администрация и управление (Организация и уп-

равление на производството (по отрасли) – един; 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 
(Индустриална електроника) – един; професори 
по: 5.9. Металургия (Металознание и термична 
обработка на металите) – един; 5.10. Химични 
технологии (Технология на електрохимичните 
производства) – един, всички със срок 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 
№ 8, сграда „А“, етаж 2, кабинет 205, тел.: 81 63 120 
и 81 63 136.
8114

29. – Медицинският университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкур-
си за заемане на академични длъжности, както 
следва: професор: област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, специалност „Физиология“ – един за нуж-
дите на Катедра „Физиология и патофизиология“, 
Факултет „Медицина“; допълнителни условия по 
конкурса: кандидатите да имат придобита спе-
циалност „Физиология“ и да не се прилага изиск-
ването от приложение № 1 на ПРАС на МУ – Вар-
на, за област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика – сумата от 
точките за група показатели Е да е 150, без да 
важи изискването ≥ 100 т. от показател 13; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
циалност „Клинична хематология“ – един, 0,5 
щатна длъжност за нуждите на Втора катедра по 
вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 0,5 
щатна длъжност за Клиника „Клинична хемато-
логия“ към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Ва-
рна; област на висше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.2. Електро-
техника, електроника и автоматика, специалност 
„Биомедицинска техника и технологии“ (бълга-
роезично обучение) – един за нуждите на Катедра 
„Медицинска апаратура, електронни и информа-
ционни технологии в здравеопазването“, Факул-
тет „Обществено здравеопазване“; допълнителни 
условия по конкурса: да не се прилага изисква-
нето на чл. 137, ал. 1, т. 6 от ПРАС на МУ – Ва-
рна, и сумата от точките за показателите от т. 16 
до т. 28 за област на висше образование 5. Тех-
нически науки да е 150, без да се прилага изис-
кването повече от 80 т. да е от показател 17; 
доцент: област на висше образование 4. Природ-
ни науки, математика и информатика, професи-
онално направление 4.3. Биологически науки, 
специалност „Вирусология“ – един, 0,5 щатна 
длъжност за нуждите на Катедра „Микробиоло-
гия и вирусология“, Факултет „Медицина“, и 0,5 
щатна длъжност за Лаборатория по вирусология 
към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина, специалност „Очни болести“ – един, 0,5 
щатна длъжност за Катедра „Очни болести и 
зрителни науки“, Факултет „Медицина“, и 0,5 
щатна длъжност за „СБОБАЛ – Варна“ – ЕООД; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина, специалност „Неврохирургия“ – един, 0,5 
щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор 
„Неврохирургия“, Катедра „Неврохирургия и УНГ 
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болести“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна 
длъжност за Клиника „Неврохирургия“ към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
циалност „Съдебна медицина“ – един, 0,5 щатна 
длъжност за нуждите на Катедра „Обща и кли-
нична патология, съдебна медицина и деонтоло-
гия“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност 
за Клиника „Съдебна медицина“ към УМБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Кардиология“ – един, 0,5 щатна длъжност за 
нуждите на Учебен сектор „Кардиология“, Пър-
ва катедра по вътрешни болести, Факултет „Ме-
дицина“, и 0,5 щатна длъжност за нуждите на 
Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Све-
та Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Ушно-носни-гърлени болести“ – един, 0,25 щат-
на длъжност за нуждите на Учебен сектор „Уш-
но-носно-гърлени болести“, Катедра „Неврохи-
рургия и УНГ болести“, Факултет „Медицина“, 
и 0,75 щатна длъжност за Отделение УНГ към 
МБАЛ „Света Анна – Варна“ – АД; главен асис-
тент: област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, специалност „Вътрешни боле-
сти“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на 
Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, 
Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за 
Клиника „Вътрешни болести“ към УМБАЛ „Све-
та Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Нефрология“ – двама, по 0,5 щатна длъжност 
за нуждите на Учебен сектор „Нефрология, хе-
модиализа и токсикология“, Втора катедра по 
вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и по 
0,5 щатна длъжност за Клиника „Нефрология и 
диализа“ към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – 
Варна; област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, специалност „Неврохирур-
гия“ – един, 0,5 щатна длъжност за Учебен сек-
тор „Неврохирургия“, Катедра „Неврохирургия 
и УНГ болести“, Факултет „Медицина“, и 0,5 
щатна длъжност за Клиника „Неврохирургия“ 
към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; 
област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално на-
правление 4.3. Биологически науки, специалност 
„Микробиология“ – един, 0,5 щатна длъжност за 
нуждите на Катедра „Микробиология и вирусо-
логия“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъж-
ност за Лаборатория по микробиология към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
циалност „Акушерство и гинекология“ – един, 
0,5 щатна длъжност за Катедра „Акушерство и 
гинекология“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна 
длъжност за Отделение „Патологична бремен-
ност“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стама-
тов“ – ЕООД – Варна; област на висше образо-
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, специалност „Ревма-
тология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите 
на Учебен сектор „Ревматология“, Първа катедра 
по вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 
0,5 щатна длъжност за Клиника по ревматология 
към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина, специалност „Фармакология (вкл. фарма-
кокинетика и химиотерапия)“ – един за нуждите 
на Катедра „Фармакология и клинична фарма-
кология и терапия“, Факултет „Медицина“; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
циалност „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията“ (БЕО и 
АЕО) – един за нуждите на Катедра „Социална 
медицина и организация на здравеопазването“, 
Факултет „Обществено здравеопазване“; област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, специалност „Ор-
ганизация и управление извън сферата на мате-
риалното производство (в здравеопазването)“ 
(БЕО) – един за нуждите на Учебен сектор „Здра-
вен мениджмънт, здравна и лекарствена полити-
ка“, Катедра „Икономика и управление на здра-
веопазването“, Факултет „Обществено здравео-
пазване“; допълнителни условия: кандидатите 
трябва да притежават ОНС „доктор“ по специ-
алност „Организация и управление извън сфера-
та на материалното производство (в здравеопаз-
ването)“ в област на висше образование 3. Со-
циални, стопански и правни науки, професио-
нално направление 3.7. Администрация и упра-
вление; област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт, професионално направление 
7.3. Фармация, специалност „Технология на ле-
карствата с биофармация“ (БЕО) – един за нуж-
дите на Учебен сектор „Помощник-фармацевт“, 
Медицински колеж – Варна; допълнителни изис-
квания: придобита ОНС „доктор“ по „Фармако-
логия (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“; 
придобита ОКС „магистър“ по специалност „Фар-
мация“; придобита специалност „Технология на 
лекарствата с биофармация“; преподавателски 
стаж – 5 години; област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление 7.4. Обществено здраве, специалност „Уп-
равление на здравните грижи“ (БЕО) – един за 
нуждите на Катедра „Здравни грижи“, Филиал 
Велико Търново; допълнително условие: канди-
датите да притежават професионална квалифи-
кация по специалност „Медицинска сестра“; 
област на висше образование 4. „Природни нау-
ки, математика и информатика“, професионално 
направление 4.1. Физически науки, специалност 
„Медицинска физика“ – един за нуждите на Ка-
тедра „Физика и биофизика“, Факултет „Фарма-
ция“; област на висше образование 7. Здравео-
пазване и спорт, професионално направление 7.2. 
Дентална медицина, специалност „Дентална 
имплантология“ – един за нуждите на Катедра 
„Пародонтология и дентална имплантология“, 
Факултет „Дентална медицина“; област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.2. Дентална медицина, 
специалност „Орална хирургия“ – един за нуж-
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дите на Катедра „Орална хирургия“, Факултет 
„Дентална медицина“. Срокът за подаване на 
документите е 2 месеца от датата на обнародва-
не на обявата в „Държавен вестник“. За справки 
и документи – Медицински университет – Варна, 
ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно разви-
тие“, ет. 3, стая 320, тел.: 052/677-055 и 052/677-156.
8099

36. – Аграрният университет – Пловдив , 
обявява конкурси за заемане на академичната 
длъжност доцент: в област на висше образова-
ние 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 
професионално направление 6.1. Растениевъдство, 
научна специалност „Общо земеделие (хербо-
логия)“ – един; в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.4. Науки за земя-
та, научна специалност „Екология и опазване 
на екосистемите“ – един, двата със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в университета, отдел „Човешки 
ресурси“ – тел. 654 4274.
8130

59. – Институтът по биофизика и биомеди-
цинско инженерство при БАН, София, обявява 
конкурс за академичната длъжност главен асис-
тент в област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3. Биологически науки (Биофизи-
ка), за нуждите на секция „Електроиндуцирани 
и адхезивни свойства“ към института със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в канцеларията на инсти-
тута, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8160

288. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
доцент в професионално направление 2.1. Фи-
лология, научна специалност „Общо и сравни-
телно езикознание“, за нуждите на Секцията по 
компютърна лингвистика, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се подават в канцеларията на института, бул. Шип-
ченски проход № 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 
02/872-23-02.
8071

299. – Институтът по експериментална мор-
фология, патология и антропология с музей при 
БАН – София, обявява конкурси за заемане на 
академичната длъжност главен асистент в област 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки: по научна специалност „Антропология“ 
(01.06.01) – един за нуждите на Националния 
антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН; по 
научна специалност „Биохимия“ (01.06.10) – един 
за нуждите на секция „Патология“, двата със 
срок за подаване на документите 2 месеца от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бон-
чев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
8161

851. – Институтът по металознание, съоръ-
жения и технологии с Център по хидро- и аеро-
динамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност главен асистент по научна специалност 

„Материалознание и технология за машиностро-
ителните материали“ в научна област 5. Техни-
чески науки, професионално направление 5.6. 
Материали и материалознание – един за нуждите 
на Научна секция № 6 „Високопорести метални 
материали“ към института, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в института, София, бул. Шипченски 
проход № 67 – отдел „Организация и управление 
на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
8166

70. – Институтът по полимери при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за доцент по професионално 
направление 4.2. Химически науки (полимери 
и полимерни материали) – един за научно на-
правление „Полимери за алтернативна енергия 
и защита на околната среда“, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти – в канцеларията на института, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.
8113

403. – Националният център по заразни и 
паразитни болести – София, обявява конкурс за 
академична длъжност доцент в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт в профе-
сионално направление 7.1. Медицина по научната 
специалност „Епидемиология“ (03.01.29) – един за 
нуждите на отдел „Епидемиология“ на НЦЗПБ, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи и справки в „Човешки ре-
сурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 
№ 26, тел. за справки: 9446-999, в. 321.
8127

27. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 849 по 
протокол № 65 от 10.11.2022 г. на Столичния 
общински съвет (СОС) e одобрен подробен ус-
тройствен план – изменение на план за регулация 
на м. Гр. Банкя, кв. 94, УПИ „за лесопарк“, об-
разуване на нов УПИ II-3334 „за къща за гости“, 
номериране на останалата площ от УПИ „за 
лесопарк“ в УПИ I „за лесопарк“, кв. 94а (нов); 
изменение на план за улична регулация за откри-
ване на нова задънена улица от о.т. 160в (нова) 
до о.т. 160д (нова) и план за застрояване (ПЗ) за 
УПИ II-3334 „за къща за гости“, кв. 94а (нов), 
м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и 
се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
8121

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 855 по 
протокол № 65 от 10.11.2022 г. на Столичния 
общински съвет (СОС) e одобрен подробен ус-
тройствен план – изменение на план за регулация 
(ИПР) на УПИ XII-147, кв. 8, м. В.з. Градоман, 
район „Банкя“, и план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) на ПИ с идентификатор 02659.2190.907 по 
КККР на гр. Банкя за създаване на нов УПИ 
XXI-907 „за ЖС“, кв. 8, и план за улична регула-
ция от о.т. 17в – о.т. 34е (нова) – о.т. 34ж (нова) и 
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задънена улица от о.т. 34ж (нова) до о.т. 34з (нова), 
м. В.з. Градоман, район „Банкя“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ 
и се изпращат в Административния съд – Со-
фия-град, от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“ към Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
8122

7. – Община Белослав на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 457 по 
протокол № 38 от 8.12.2022 г. на Общинския съ-
вет – Белослав, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Трафопост тип МКТП 100 kVА, 20/0,4 kV в УПИ 
032007, масив 32 (предходен план) – ПИ 27125.32.7),
по КККР на с. Езерово, община Белослав, област 
Варна, м. Кариерата, и електрозахранването му с 
кабелна линия (КЛ) 20 kV от съществуващ СРС на 
ВЕЛ 20 kV извод „Хидрострой“, с обща дължина 
195 м.л.“. Одобреният проект е изложен на работ-
но място в стая № 204 в ТСУ и е публикуван в 
сайта на Община Белослав. 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 – Белослав, пред 
Административния съд – Варна.
8093

9. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе на кабелна линия НН до по-
землен имот с идентификатор 04279.1.16, местност 
Баларбаши-15.2 по КККР на Благоевград, с трасе 
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползване-
то на имот с идентификатор 04279.1.46 (полски 
път – общинска собственост) и 04279.1.47 (местен 
път – общинска собственост). Проектът се намира 
в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград.
8084

10. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе на нов водопровод PE DN 90 
от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот 
с идентификатор 24367.114.205 по кадастралната 
карта на землище с. Дъбрава, община Благоев-
град, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи 
ползването на имоти с идентификатори 24367.49.378 
(за селскостопански, горски, ведомствен път – об-
щинска собственост), 24367.49.5 (лозе – общинска 
собственост), 24367.49.367 (за селскостопански, 
горски, ведомствен път – общинска собственост), 
24367.114.366 (за селскостопански, горски, ведом-
ствен път – общинска собственост), 24367.114.208 
(пасище, мера – общинска собственост) по ка-
дастралната карта на землище с. Дъбрава, об-
щина Благоевград, и имоти 78.160 (дере, овраг, 
яма – общинска собственост), 78.1869 (трайни 
насаждения – частна собственост), 78.957 (за 
селскостопански, горски, ведомствен път – об-

щинска собственост) и 78.1876 (трайни насажде-
ния – ползвател Община Благоевград) по плана 
на новообразуваните имоти на землище с. Дъб-
рава, община Благоевград. Проектът се намира 
в стая№ 219 в сградата на Община Благоевград. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград.
8209

22. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 43-16 
от 29.11.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен подробен устройствен план – план за 
улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване 
на трасе на нова обслужваща улица с о.т. 1 – о.т. 
2 – о.т. 3 – о.т. 4 за осигуряване на транспортен 
достъп до поземлени имоти в устройствена зона 
07079/11 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, 
съгласно приложените проекти, които са нераз-
делна част от решението. Подробният устрой-
ствен план – ПУР касае инвестиционен проект в 
процес на сертифициране за инвестиция клас А 
пред Българската агенция за инвестиции, което 
изисква бързо административно обслужване, съ-
образно разпоредбите на Закона за насърчаване 
на инвестициите. Своевременното процедиране 
на плана ще даде възможност за стартиране 
на реализирането на инвестицията, свързана 
с развиване на производство и откриване на 
работни места, безспорно в голям обществен 
интерес, поради което на основание чл. 60, ал. 1 
от АПК се допуска предварително изпълнение 
на решението. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общин-
ския съвет – Бургас, пред Административния 
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
8206

19. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване (ПРЗ) при следните условия: 1. в 
обхвата на ПИ с идентификатори 20242.83.923 и 
20242.83.333 по КККР на гр. Дебелец, улица с 
о.т. 344а – 345а – 363 – 361 – 360 – 358 по ПУП 
на гр. Дебелец, община Велико Търново; 2. с цел 
промяна предназначението на земеделската земя 
за неземеделски нужди и включване в строител-
ните граници на гр. Дебелец на ПИ с идентифи-
катор 20242.83.923 и част от ПИ с идентификатор 
20242.83.333 по КК и КР на гр. Дебелец; създава 
се нов УПИ II-83, 923, кв. 144А по имотните 
граници на ПИ с идентификатор 20242.83.923 
по КККР на гр. Дебелец, за който се определя 
конкретно предназначение „за жилищни нужди и 
обществено обслужване“ и режим на устройство 
и застрояване в съответствие с устройствена зона 
„жилищна зона с преобладаващо застрояване с 
малка височина и плътност“ (Жм). Изготвени са 
план-схеми за водоснабдяване и електроснабдява-
не на новообразувания УПИ II-83, 923, кв. 144А,
м. Папик, гр. Дебелец. Проектът се намира в 
кметство гр. Дебелец, стая № 8. Съгласно чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
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искания по проекта до кмета на община Велико 
Търново в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
8190

49. – Община Видин на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окон-
чателен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
за преструктуриране на ж.к. Васил Левски. Като 
граници територията на ж.к. Васил Левски е за-
ключена между следните улици: бул. Панония, 
ул. Широка, ул. Цар Симеон Велики и ул. Акад. 
Стефан Младенов. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с предложения проект в 
сградата на Община Видин и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
8193

19. – Община Добрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40-31 
от 29.11.2022 г. на Общинския съвет – Добрич, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническа-
та инфраструктура извън границите на населени 
места и селищни образувания за ПИ 72624.905.600 
и 72624.905.611 за обект: „Трасе за водопровод до 
ПИ 72624.905.374 в местност Гаази баба в земли-
щето на гр. Добрич“. Одобреният проект е изло-
жен на работно място № 8 в Центъра за услуги 
и информация при Община Добрич от 8 до 17 ч. 
и публикуван в сайта на Община гр. Добрич/
Обяви и съобщения/Съобщения по устройство 
на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Добрич, пред 
Административния съд – Добрич.
8123

19а. – Община Добрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40-32 
от 29.11.2022 г. на Общинския съвет – Добрич, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническа-
та инфраструктура извън границите на населени 
места и селищни образувания за ПИ 72624.176.101 
в землището на гр. Добрич за обект: „Осигуря-
ване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104 
в землището на гр. Добрич“. Одобреният проект 
е изложен на работно място № 8 в Центъра за 
услуги и информация при Община Добрич от 8 до 
17 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич/
Обяви и съобщения/Съобщения по устройство 
на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Добрич, пред 
Административния съд – Добрич.
8124

98. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че 
е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план ПУП – ПР (план за регулация), 
като се променя дворищната регулация в кв. 12 
между УПИ I-69 и УПИ II-68 за училище, УПИ 
I-69 се преотрежда за Оо (обществено обслуж-

ване). Отпада нереализираната улица от о.т. 4 до 
о.т. 47 и улица от о.т. 45 до о.т. 37 и се променя 
регулацията на УПИ I-69 от кв. 12 и УПИ VIII-80 
от кв. 9 по ПУП на с. Кобилино, ЕКАТТЕ 37410, 
община Ивайловград. Проектът е изложен за 
разглеждане в стая 304 в сградата на общинската 
администрация, както и публикуван на интернет 
страницата на Община Ивайловград. Съгласно 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об-
народване на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация – Ивайловград.
8094

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на електропровод за захранване на поземлен 
имот (ПИ) 35167.103.23 с начин на трайно ползване 
(НТП) „овощна градина“, собственост на Антон 
Сашев Антонов. Същото преминава през ПИ 
35167.124.37 – „селскостопански, горски, ведомствен 
път“, и ПИ 35167.505.7860 – „за друг вид застроява-
не“, всички в местност Кайнаклъка, землището на 
гр. Казанлък. Дължината на трасето е 104,886 м 
и площ на сервитута 104,84 кв. м. В едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в стая № 18 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
8174

1. – Община Куклен на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица за Решение № 629, взето с протокол № 57 
от 25.11.2022 г. на Общинския съвет – Куклен, за 
ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция 
на съществуващ водопровод за захранване на 
„КЦМ“ – АД, от вододайна зона „Говедарника“ 
при км 0+200 при общински път за гр. Куклен, 
община Куклен, област Пловдив“. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване чрез Общинския съвет – Куклен, пред 
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8087

3. – Община Куклен на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица за Решение № 628, взето с протокол № 57 
от 25.11.2022 г. на Общинския съвет – Куклен, 
за ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен 
водопровод в ПИ 18277.2.281 за захранване на 
УПИ I-13, 14 жил. застр. (ПИ с и.д. 18277.2.1009), 
местност Св. Влас, землище с. Гълъбово, община 
Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
чрез Общинския съвет – Куклен, пред Админи-
стративния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
8086

52. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за обект „Допълни-
телно водоснабдяване на с. Чернокапци, община 
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Омуртаг“. Трасето на водопровода преминава 
през: ПИ № 81147.13.1, община Омуртаг, с. Чер-
нокапци, вид собственост: частна, вид територия: 
земеделска, НТП: нива; ПИ № 81147.13.2, община 
Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: стопа-
нисвана от общината, вид територия: земеделска, 
НТП: пасище; ПИ № 81147.13.13, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: общинска пуб-
лична, вид територия: земеделска, НТП: дере; ПИ 
№ 81147.13.18, община Омуртаг, с. Чернокапци, вид 
собственост: държавна публична, вид територия: 
територия, заета от води и водни обекти, НТП: 
водно течение, река; ПИ № 81147.14.2, община 
Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: стопа-
нисвана от общината, вид територия: земеделска, 
НТП: пасище; ПИ № 81147.14.13, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: стопанисвана от 
общината, вид територия: земеделска, НТП: гори 
и храсти в земеделска земя; ПИ № 81147.14.16, 
община Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: 
стопанисвана от общината, вид територия: земе-
делска, НТП: гори и храсти в земеделска земя; 
ПИ № 53062.16.1, община Омуртаг, с. Обител, 
вид собственост: стопанисвана от общината, 
вид територия: земеделска, НТП: пасище; ПИ 
№ 53062.16.21, община Омуртаг, с. Обител, вид 
собственост: общинска публична, вид терито-
рия: земеделска, НТП: дере; ПИ № 53062.16.22, 
община Омуртаг, с. Обител, вид собственост: 
държавна публична, вид територия: територия, 
заета от води и водни обекти, НТП: водно те-
чение, река; ПИ № 81147.17.13, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: стопанисвана 
от общината, вид територия: земеделска, НТП: 
гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 81147.18.7, 
община Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: 
стопанисвана от общината, вид територия: земе-
делска, НТП: пасище; ПИ № 81147.18.12, община 
Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: част-
на, вид територия: земеделска, НТП: нива; ПИ 
№ 81147.18.13, община Омуртаг, с. Чернокапци, 
вид собственост: стопанисвана от общината, 
вид територия: земеделска, НТП: нива; ПИ 
№ 81147.18.25, община Омуртаг, с. Чернокапци, 
вид собственост: стопанисвана от общината, вид 
територия: земеделска, НТП: гори и храсти в зе-
меделска земя; ПИ № 81147.19.1, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: стопанисвана 
от общината, вид територия: земеделска, НТП: 
пасище; ПИ № 81147.19.2, община Омуртаг, с. Чер-
нокапци, вид собственост: частна, вид територия: 
земеделска, НТП: нива; ПИ № 81147.19.4, община 
Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: част-
на, вид територия: земеделска, НТП: нива; ПИ 
№ 81147.19.5, община Омуртаг, с. Чернокапци, вид 
собственост: частна, вид територия: земеделска, 
НТП: нива; ПИ № 81147.19.6, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: стопанисвана 
от общината, вид територия: земеделска, НТП: 
пасище; ПИ № 81147.19.7, община Омуртаг, с. Чер-
нокапци, вид собственост: частна, вид територия: 
земеделска, НТП: пасище; ПИ № 81147.19.8, об-
щина Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: селскостопански, горски, ведомствен път; 
ПИ № 81147.21.1, община Омуртаг, с. Чернокапци, 
вид собственост: стопанисвана от общината, 
вид територия: земеделска, НТП: пасище; ПИ 

№ 81147.21.7, община Омуртаг, с. Чернокапци, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: селскостопански, горски, ве-
домствен път; ПИ № 81147.22.1, община Омуртаг, 
с. Чернокапци, вид собственост: стопанисвана от 
общината, вид територия: земеделска, НТП: нива; 
ПИ № 81147.22.2, община Омуртаг, с. Чернокапци, 
вид собственост: общинска публична, вид терито-
рия: земеделска, НТП: селскостопански, горски, 
ведомствен път. 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. Проектът е 
изложен за проучване в сградата на общинската 
администрация – гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17.
8085

65. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод, 
захранващ ПИ 55155.24.220, за който има обособен 
УПИ I-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР  
на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. 
Проектното трасе на водопровода се предвижда 
да започне от съществуващ уличен водопровод в 
ПИ 55155.24.96 (пред ПИ 55155.24.204), тръгвай-
ки на североизток, пресича последователно ПИ 
55155.24.96; 55155.22.129; 55155.22.279 и се разполага 
в ПИ 55155.22.128, тръгвайки на североизток, след 
което пресича ПИ 55155.22.279 и се установява в 
ПИ 55155.22.129 и след около 7 м чупи на югозапад 
и достига до ПИ 55155.24.96, след което чупи на 
югоизток, преминавайки по съществуващ мост, 
чрез окачване на него и продължава в същата 
посока в границите на ПИ 55155.24.96, след което 
чупи на изток, като преминава през ПИ 55155.24.83 
и достига ПИ 55155.24.101, собственост на въз-
ложителя. Сервитутът на водопровода ще бъде 
по 0,60 м от двете му страни. Общата дължина 
на проектното трасе е около 288 м. Засегнатата 
площ е около 350 кв. м, като цялата площ на 
сервитутната зона обхваща имоти общинска 
собственост. Проектът е изложен в Община Па-
зарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения до 
общинската администрация.
8201

66. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на КЛ 20 kV от 
нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зелен-
чукови градини“, ПИ 46749.114.56 до нов БКТП 
в УПИ ХХХV-131 – цех за дървопреработване 
и склад (ПИ 46749.201.131), местност Юрията по 
КККР на землище с. Мало Конаре, община Па-
зарджик. Проектното трасе на кабелната линия 
се предвижда да започне от нов стълб, монтиран 
в оста на ВЛ 20 kV на ПИ 46749.114.56 в посока 
юг, като след около 85 м проектното трасе чупи 
на запад, пресичайки ПИ 46749.114.127 (НТП – на-
поителен канал), и продължава в същата посока в 
границите на ПИ 46749.114.44 (НТП – изоставена 
орна земя) и след около 120 м трасето чупи на 
север, попадайки в обхвата на ПИ 46749.201.171 
(НТП – местен път), и достига до крайната си 
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цел УПИ ХХХV-131 – цех за дървопреработване 
и склад (ПИ 46749.201.131), местност Юрията 
по КККР на землище с. Мало Конаре, община 
Пазарджик. Дължината на проектното трасе е 
около 236 м. Засегнатата площ е около 474 кв. м, 
общинска публична собственост. Във връзка с чл. 7, 
ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на 
енергийните обекти сервитутът на електропровода 
е намален на 1 м от двете му страни със съгласи-
ето на носителя на сервитутни права. Проектът е 
изложен в община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения до общинската администрация.
8202

1. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4 
от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на плана на новообразуваните имоти 
в местността Над тунела в землището на с. Ра-
дуй, община Перник, приет с протокол № 15-1 от 
11.11.2022 г. на комисията, назначена със Заповед 
№ 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, 
за поземлен имот ПИ 37 и ПИ 50. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по проекта 
и придружаващата го документация до кмета 
на община Перник. За справки: ет. 12, стая № 7.
8194

5. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
страни, че с Решение № 1029 от 27.10.2022 г. на 
Общинския съвет – Перник, е одобрен проект за 
подробен устройствен план – план застрояване 
(ПУП – ПЗ) на част от поземлен имот с иденти-
фикатор 05760.114.266 за обект: „Базова станция 
№ PER0108.A000-BOSNEK в поземлен имот с 
проектен идентификатор 05760.114.1008 – „за 
телекомуникационно съоръжение“, в местност 
Ридо по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Боснек, община Перник“. Решени-
ето подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
8197

8. – Община Перник на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за изменение на 
подробен устройствен план – план за регула-
ция и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) 
на част от кв. 46 и 47 и на улици с ос.т. (о.т.) 
200 – о.т. 210 и о.т. 200 – о.т. 199 по регулацион-
ния план на с. Дивотино, община Перник, като 
с плана за регулация се променят трасетата на 
улици с о.т. 200 – о.т. 210 и о.т. 200 – о.т. 199 по 
нови о.т. 1290 – о.т. 1293, като преминават по 
северните имотни граници на поземлени имоти 
(ПИ) 665, ПИ 666, ПИ 667 и ПИ 671. Променя 
се регулацията на УПИ \-665, УПИ \\-666, УПИ 
\\\-667 и УПИ IV-671 по имотните граници на 
поземлени имоти (ПИ) 666, 667 и 671 в кв. 46, 
при което се изменя регулацията на УПИ \-665 
и УПИ \\-669 в кв. 47. Променя се регулацията 
на УПИ VIII-679 и се образува нов УПИ IX в 
кв. 46. С плана за застрояване се определят зони 
за свободно застрояване в новообразуваните УПИ 

\-665, УПИ \\-666, УПИ \\\-667 и УПИ IV-671 в 
кв. 46 с показатели за нискоетажно жилищно за-
строяване и устройствена зона Жм. В едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация – Перник, ет. 12, 
стая № 6, сл. тел. 076/684-260.
8195

21. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Караджинец в землището 
на с. Студена, община Перник, приет с протокол 
№ 15-2 от 11.11.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлени имоти ПИ 18 и 
ПИ 95. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ 
в едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени искания и 
възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справки: ет. 12, стая № 7.
8196

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна 
линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жи-
лищна сграда, сондажен кладенец, подземна 
помпена станция и резервоар за ППН в грани-
ците на застрояване, дълбочина до 20 м“ в УПИ 
001089 – жилищно строителство, масив 1, мест-
ност Алчака, ПИ с идентификатор 53833.1.182 по 
КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иден-
тификатори 53833.501.525, 53833.1.85 и 53833.1.75 
по кадастралната карта на землище с. Оризари, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 146 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация.
8179

6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Захранваща кабелна 
линия 0,4 kV за „Фотоволтаична централа 99,82 
kWp“, намиращ се в ПИ с идентификатор по КК 
03304.2.201, местност Тировете, землище с. Бела-
щица, община „Родопи“. Проектното трасе пре-
минава през поземлени имоти с идентификатори 
03304.2.201, 03304.2.202, 03304.2.1331 и 03304.2.1332 
по кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 139,57 
м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
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регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
8180

25. – Община Русе на основание чл. 30 от 
ЗПСК обявява, че през декември 2022 г. е извър-
шена продажба на помещение с площ 49 кв. м, с 
търговско предназначение, разположено в сграда 
с идентификатор 503.724.1 в кв. 56, цялата със 
застроена площ 79 кв. м, от които помещение с 
площ 49 кв. м и навес с площ 30 кв. м, по плана 
на с. Червена вода, община Русе, предмет на АОС 
№ 5895/20.05.2009 г. Продадено по реда на чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „Миравест“ – ЕООД, ЕИК 
205220842, със седалище и адрес на управление 
област Русе, община Русе, с. Червена вода, 
ул. Витоша № 48, представлявано от Весел Кола-
ров – управител с ЛНЧ 7609055544, притежаващ 
Разрешение за пребиваване № 701207549, издадено 
на 10.03.2022 г. в София, с адрес на местоживее-
не област Русе, община Русе, с. Червена вода, 
ул. Витоша, с достигната цена 25 170 лв., платени 
на 5.12.2022 г.
8095

71. – Община Сандански на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че Общин-
ският съвет – Сандански, с Решение № 270 от 
24.11.2022 г. одобрява подробен устройствен план 
(ПУП) – план за изменение на улична регулация 
(ПУР) в обхват частта от о.т. 67 до о.т. 90 през кв. 1, 
3, 10, 17 и 21 по плана на същото село, като отпада 
уличната регулация в обхват частта от о.т. 67 – о
.т. 66 – о.т. 65 – о.т. 64 – о.т. 63 – о.т. 75 – о.т. 76 – 
о.т. 89 – о.т. 88 – о.т. 90 и образува нова улица по 
съществуваща улица и огради на поземлените 
имоти с о.т. 65а – о.т. 65б – о.т. 63б – о.т. 63а – 
о.т. 75а – о.т. 75б – о.т. 75в – о.т. 76б – о.т. 76а – 
о.т. 89а – о.т. 89б – о.т. 88д – о.т. 88г – о.т. 88в – 
о.т. 88б – о.т. 88а – о.т. 90а, през кв. 1, 3, 10, 17 и 
21 по регулационния план на с. Златолист, община 
Сандански, област Благоевград. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се 
обжалва в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
8096

50. – Община Свиленград съобщава, че на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от 
ЗОС, решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 13 
от 9.11.2022 г., с Решение № 1099 от 30.11.2022 г. на 
Общинския съвет – Свиленград, е одобрен проект 
за изменение на ПУП – план за регулация на ули-
ца между о.т. 4011 и о.т. 4015 по ПУП – ПУР на 
Свиленград, кв. 322, м. Речни лозя, за осигуряване 
на достъп по ПИ с идентификатор 65677.701.8403 
по КК на Свиленград, като се предвижда задъ-
нена улица с о.т. 4015а – 4015б. Неразделна част 
от настоящото решение е приложеният проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 

съвет – Свиленград, пред Административния 
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
8186 

95. – Община Симитли на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираната 
територия за обект: „Електрозахранващ кабел 20 
kV от ел. подстанция 110 kV до имот с иденти-
фикатор № 40052.1.162 по КККР на с. Крупник, 
община Симитли“, с обща дължина на трасето 
44,1 м. Документацията по изработения проект е 
на разположение всеки работен ден в стая № 305 
в сградата на Община Симитли. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ заинтересувани-
те лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до Община Симитли.
8157

99. – Община Симитли на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) съобщава, че с Решение № 710, прието 
с протокол № 73 от 25.10.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Симитли, област Благоевград, е одоб-
рен подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план (ПП) за трасе на техническата 
инфраструктура за промяна предназначението на 
имоти с проектни идентификатори 66460.375.33 и 
66460.375.34, м. Кантона, землище на гр. Симитли, 
представляващи част от имот с идентификатор 
66460.375.538 (местен път) и имот с идентифика-
тор 66460.375.550 (селскостопански път), местност 
Кантона, землище гр. Симитли, община Симитли. 
Трасето за осигуряване на транспортен достъп 
чрез път с трайна настилка в участъка до имот с 
идентификатор 66460.375.30, м. Кантона, гр. Си-
митли. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението може да бъде обжалвано 
чрез Община Симитли пред Административния 
съд – Благоевград.
8158

24. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на ел. кабел 20 kV от ЖР стълб № 13 
на ВЛ „Феникс“, ПС „ТЕЦ Сливен“, намиращ 
се в регулационните граници на гр. Сливен, до 
ПИ 67338.99.138, отреден „за електроенергийно 
производство“ и преминаващ през ПИ 67338.99.89 
с НТП – „за местен път“, и ПИ 67338.99.2 с 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, общинска собственост, всички в местност 
Кише дермен, землище гр. Сливен. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
8198
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24а. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания 
за трасе на ел. кабел 1 kV от ТП/БКТП „Сво-
бода“, КЛ/ВЛ „Свобода, ПС „Речица“, намиращ 
се в регулационните граници на гр. Сливен, до 
ПИ 67338.800.9, отреден „за енергопроизводство 
и склад“ и преминаващ през ПИ 67338.800.8 
с НТП – „пасище“, собственост на физическо 
лице, и ПИ 67338.800.10 и ПИ 67338.800.11 с 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, общинска собственост, всички в местност 
Драката, землище гр. Сливен – кв. Речица. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения по проекта до общинската 
администрация.
8199

64. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересованите страни, че с Решение № 160 
от 28.11.2022 г. на Общинския съвет – гр. Стамбо-
лийски, се променя Решение № 106 от 29.08.2022 г., 
като допуска отстраняването на явна допусната 
грешка в диспозитива на решението, като същото 
следва да се чете, както следва: „Одобрява про-
ект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ 
I – озеленяване, лятно кино, търговия и църква, 
кв. 43а по плана на гр. Стамболийски, с който се 
предвижда: Разделяне на УПИ I – озеленяване, 
лятно кино, търговия и църква, кв. 43а по плана 
на гр. Стамболийски, на два нови самостоятелни 
урегулирани поземлени имота – УПИ I – озеле-
няване, лятно кино и търговия, и УПИ II – църква 
и озеленяване, в кв. 43а. Създава се нова улица 
с нови осови точки т. 390а и т. 390б, като се 
образува нов кв. 43б и нов УПИ I – озеленява-
не, кв. 43б. За новообразуваните урегулирани 
поземлени имоти се предвижда запазване на 
съществуващото застрояване – лятно кино, неза-
вършен строеж на православен храм и двуетажна 
масивна сграда със смесено предназначение и 
ново свободно застрояване в рамките на конту-
ра, очертан с червена прекъсната линия и коти 
в черен цвят. Предвижда се устройствена зона 
„Оз“, чиято територия се устройва съгласно чл. 32 
от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.“ В останалата 
си част Решение № 106, взето с протокол № 9 от 
29.08.2022 г., остава непроменено. Настоящото ре-
шение е неразделна част от Решение № 106, взето 
с протокол № 9 от 29.08.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Стамболийски. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Стамбо-
лийски, до Административния съд – Пловдив.
8205

67. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 809 от протокол 
№ 36 от 2022 г. на Общинския съвет – Троян, е 
одобрен проект за частична промяна на зона в 
общ устройствен план на община Троян за имоти 
с идентификатори 44241.178.18 и 44241.178.19 по 
КККР на с. Ломец от „обработваеми земеделски 
земи – ниви“ в „терени за промишлени и складови 

обекти (Пп)“ и подробен устройствен план – план 
за застрояване и регулация за частично измене-
ние на плана за регулация и застрояване с цел 
промяна на предназначението на земеделски 
земи за неземеделски нужди на имоти с иденти-
фикатори 44241.178.18 и 44241.178.19 по КККР на 
с. Ломец, като имот с идентификатор 44241.178.18 
се присъединява към УПИ \-20, 21, 22, 23, 39, 41, 
61 – „за производствени и складови нужди“ (имот 
с идентификатор 44241.178.68), и се обособява 
нов УПИ \-68, 18 – „за производствени и скла-
дови нужди“, запазва обособената устройствена 
зона „предимно производствена зона – Пп“ с 
показатели: плътност на застрояване – до 80 %; 
коефициент на интензивност – до 2,5; минимална 
озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно. 
За имот с идентификатор 44241.178.19 се обосо-
бява УПИ \\-19 с устройствена зона „предимно 
производствена зона – Пп“ с показатели: плът-
ност на застрояване – до 80 %; коефициент на 
интензивност – до 2,5; минимална озеленена 
площ – 20%; застрояване – свободно. На основа-
ние чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да обжалват плана 
чрез органа, издал акта, пред Административния 
съд – Ловеч. Планът е изложен в сградата на 
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
8182

77. – Община Тутракан на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен 
проект за подробен устройствен план (ПУП) – из-
менение на ПУР (план за регулация само на улици 
и на поземлени имоти за обекти, публична общин-
ска собственост) на гр. Тутракан – \\ етап. Тери-
ториалният обхват на проекта е северната част на 
града, представляваща кадастрален район 500 по 
КККР на гр. Тутракан, който на север граничи с 
река Дунав, на изток – с гробищен парк, територии 
по § 4, на юг – улиците Димитър Благоев, Сакар 
планина, Беласица, Братя Мавродинови, Катюша, 
Вежен, Иван Габровски, територии по § 4, и на 
запад – територии по § 4, или квартали: 2, 3, 4, 
част от 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, част от 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, част от 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, част 
от 27, 36, 37, част от 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 и част от 47 от действащия регулационен план 
на гр. Тутракан, одобрен със Заповед № 270 от 
12.04.1976 г. на ОНС – Силистра. Не се предвижда 
проектиране на нови улици. На реализираните 
по регулационния план улици максимално да се 
запазят имотните граници по КККР. Плановете 
и придружаващата ги документация са изложени 
в сградата на общинската администрация – Тут-
ракан, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация. 
8200

75. – Община Търговище на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 18 по 
протокол № 44 от 29.11.2022 г. на Общинския съ-
вет – Търговище, е одобрен проект на ПУП – пар-
целарен план за елементи на техническата ин-
фраструктура за обект: „Кабелна линия СрН към 
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поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 
20050.12.55 в землището на с. Давидово, община 
Търговище“, с който се засягат: поземлен имот с 
идентификатор 20050.12.58 и улица с осови точки 
96 – 93, с. Давидово – общинска публична соб-
ственост; и поземлени имоти с идентификатори 
20050.12.54 и 20050.12.55 (собственост на заяви-
теля). Дължината на проектния електропровод е 
346,40 м. Необходимите сервитути са определени 
съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитути-
те на енергийните обекти, като: за участъка на 
трасето в урбанизираната територия е по 1,5 м 
от едната страна на оста на трасето и 0,6 м от 
другата (към сградите); по 2,0 м от двете страни 
на оста на трасето (за участъка от електропровода 
извън урбанизираната територия на с. Давидово). 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Общин-
ския съвет – Търговище, пред Административния 
съд – Търговище.
8181

19. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните лица 
по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение 
№ 644, взето с протокол № 39 от 18.10.2022 г., 
и Решение № 631, взето с протокол № 38 от 
27.09.2022 г. на ОбС – Хисаря, с Решение № 191, 
взето с протокол № 34 от 24.11.2022 г. от ЕСУТ 
при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване 
проект за ПУП – специализирана план-схема 
за елемент на техническата инфраструктура за 
трасе на външно кабелно захранване КНН (0,4 
kV), започващо от УПИ XIV-ТРП, преминаващо 
по улици с о.т. 92-37-36-35-34 в регулационните 
граници на населеното място за захранване на 
обект: „Фотоволтаична централа 180 kWp“, с мес-
тонахождение УПИ XI-142 и УПИ XII-142, кв. 17 
по плана на с. Красново, община Хисаря, област 
Пловдив, съгласно линии и надписи в червен цвят 
за трасето на външното кабелно захранване в 
приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция – Хисаря.
8203

20. – Община Хисаря на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 661, взето 
с протокол № 40 от 22.11.2022 г. на Общинския 
съвет – Хисаря, е одобрен проект за ПУП – план-
схема за трасе на оптична кабелна линия от съ-
ществуваща шахта до базова станция № 3064 на 
ул. Хан Кубрат № 14, гр. Хисаря, община Хисаря, 
област Пловдив, започващо от източния тротоар 
на бул. Генерал Гурко при о.т. 319, с пресичане 
на бул. Генерал Гурко, преминаващо по ул. Хан 
Кубрат с о.т. 313-311-312-319 до ПИ 77270.503.3135 
(ж.к. Мургаш), гр. Хисаря, община Хисаря, област 
Пловдив, съгласно пунктири в син цвят за трасето 
в приложения проект. Решението може да бъде 
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Хисаря до Администра-
тивния съд – Пловдив.
8204

18. – Община Ямбол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че във връзка с издадена 
Заповед № ДС-04-00007 от 8.11.2022 г. на област-
ния управител на област Ямбол за разрешение 
изработването на подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план за обект на техниче-
ската инфраструктура, разположен на територията 
на повече от една община, е изработен проект 
на ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе на 
подземен ел. провод СрН 20 kV за „АТМ – Бъл-
гария“ от ПИ 80217.21.484 по КККР з-ще с. Чар-
ган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол 
по КККР Ямбол“ в землищата на гр. Ямбол, 
с. Чарган и с. Могила, община „Тунджа“, област 
Ямбол. Трасето на обекта на територията на 
община Ямбол преминава през поземлени имо-
ти с идентификатори: 87374.23.163, 87374.23.213, 
87374.23.216, 87374.23.260, 87374.24.145, 87374.24.163, 
87374.25.250, 87374.522.1, 87374.522.192, 87374.522.194, 
87374.522.196, 87374.522.197, 87374.561.106 по КККР 
на гр. Ямбол. Проектът за ПУП – парцеларен 
план е изложен за разглеждане в Община Ямбол, 
стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
в частта му на територията на Община Ямбол до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“.
8191

53. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 425, взето с протокол № 55 от 
30.11.2022 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, 
е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за 
трасе на електропровод 1 kV от съществуващ 
трафопост ТП/БКТП „ТП Стопански двор“, извод 
възлова станция Сарая Драгор, КЛ/ВЛ СОЛ Парк 
Драгор, п/ст Септемврийци, до регулацията на 
с. Памидово, община Лесичово, като преминава 
през ПИ 55275.14.1 (пасище, мера – общинска 
собственост) успоредно на източната граница 
и завива на запад до регулационната линия на 
селото, с дължина 57,60 м. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
пред Административния съд – Пазарджик. Жал-
бите и протестите се подават чрез Общинския 
съвет – с. Лесичово, в 30-дневен срок от обна-
родване на решението в „Държавен вестник“.
8173

Върховният касационен съд, гражданска 
и търговска колегия, на основание чл. 289 от 
ГПК съобщава на интересуващите се страни, 
че в открито съдебно заседание през февруари 
2023 г. ще се разгледат посочените по-долу дела 
по отделения и дати, както следва:

НА 2.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2644/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
217/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи 
Христова Маринова, в качеството им на синди-
ци на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, 
ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Вили Вист“ – ЕАД, 
с изпълнителен директор Николай Милев Милев, 



СТР.  184  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

Бургас, ж. к. Победа, ул. Индустриална 47, и тре-
та страна „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
София, бул. Драган Цанков 37.

НА 13.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 
1314/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 2077/2020 по описа на Окръжен 
съд Пловдив, подадена от Недко Тодоров Лилов, 
Карлово, ул. Теофан Райнов, ж. блок 10, срещу 
Калоян Маринов Лилов, Карлово, ул. Яне Сан-
дански 15, ет. 1; Недка Илиева Вишева, Карлово, 
ул. Иван Лазаров 6; Гена Цвяткова Лилова, Кар-
лово, ул. Калофер войвода 5; Марин Илиев Лилов, 
Бургас, ж. к. Зорница 47, вх. 1, ет. 3, ап. 7; Атанас 
Маринов Лилов, Карлово, ул. Генерал Карцов 67, 
ет. 2, ап. 13; Теодора Маринова Лилова, Пловдив, 
ул. Кедър 2, ет. 8, ап. 24; Иванка Серафимова 
Лилова, Карлово, ул. Парчевич 42; Марио Иванов 
Лилов, Карлово, ул. Калофер войвода 5.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
1528/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 2658/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Калин Борисов Чолаков 
чрез адвокат Иван Георгиев, София, бул. Васил 
Левски 82, вх. А, първи надпартерен етаж, вдя-
сно, срещу Елена Красимирова Чолакова, София, 
ж. к. Люлин, бл. 387, ет. 5, ап. 23.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
1545/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 2482/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Тодор Димитров Янков 
чрез адвокат Николай Делчев Ташев, София, 
ул. Московска 3, офис 5; Веселка Георгиева 
Христова чрез адвокат Николай Делчев Ташев, 
София, ул. Московска 3, офис 5; Димитър То-
доров Димитров чрез адвокат Николай Делчев 
Ташев, София, ул. Московска 3, офис 5; Мария 
Киркорова Вартанова чрез адвокат Юлия Кръсте-
ва, Варна, ул. Архимандрит Филарет 10, срещу 
Христо Колев Христов чрез адвокат Десислава 
Миленова Петкова, Варна, ул. Христо Попович 
37, ет. 1, офис 1; Антоанета Денева Колева чрез 
адвокат Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 
11А; Дилян Миленов Колев чрез адвокат Бердж 
Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А; Антон Миле-
нов Колев чрез адвокат Бердж Хаджолян, Варна, 
ул. Цар Асен 11А; Атанас Здравков Атанасов, 
Варна, ул. Доктор Петър Берон 24, ет. 2, ап. 4; 
Теодора Петкова Атанасова, Варна, ул. Доктор 
Петър Берон 24, ет. 2, ап. 4; Красимира Стоянова 
Христова чрез адвокат Десислава Миленова Пет-
кова, Варна, ул. Христо Попович 37, ет. 1, офис 
1, и трета страна Невена Георгиева Каменова, 
Варна, ул. Веслец 43, ет. 2; Кремена Георгиева 
Узунова-Христова, Варна, ул. Кап. Рончевски 6, 
ет. 4, ап. 11.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
1726/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2397/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Йордан Петков Маргаритов 
чрез адвокат Димитър Йорданов Георгиев, Варна, 
ул. Драгоман 40, ет. 4, срещу Анка Михайлова 
Чиколова-Ганчева чрез адвокат Костадин Николов 
Киряков, Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 1.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
1949/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 455/2021 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Стела Йорданова Сярова, 
София, кв. Орландовци, ул. Иван Попов 23, сре-

щу Столична община – София, район „Сердика“, 
бул. Княгиня Мария-Луиза 88.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
2282/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 537/2021 по описа на Апелативен 
съд Варна, подадена от Мария Кирчева Хубенова 
чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар 
Симеон Първи 6А, ет. 1, срещу Община Варна, 
бул. Осми приморски полк 43, Варна.

НА 13.02.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
5039/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 197/2021 по описа на Окръжен съд 
Шумен, подадена от „Титан БКС“ – ЕООД, чрез 
адвокат Гергана Върбанова, Варна, ул. Дрин 10, 
ет. 1, ап. 60, срещу Георги Стоянов Георгиев, 
Шумен, ул. Неофит Бозвели 9, ет. 2, ап. 3.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
5044/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 9801/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Амит Щайнхарт чрез 
адвокат Николай Тодоров Кунев, София, ул. Лайош 
Кошут 9, ап. 16, срещу Кирил Альошев Аврамов 
чрез адвокат Върбан Иванов Върбанов, София, 
ул. Петър Парчевич 41, ет. 1, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
1910/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 233/2021 по описа на Окръжен 
съд Велико Търново, подадена от „Енерго – Про 
Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 258, Варна Тауърс-Г, срещу Ганка Иванова 
Шишманова чрез адвокат Нора Недялкова-Таш-
кова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
2093/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1270/2021 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Мустафа Халил Шукри 
чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши 
6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратура на 
Република България, София, бул. Витоша 2.

НА 13.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2383/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
134/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Лев Инс“ – АД, София, бул. Си-
меоновско шосе 67А, срещу Татяна Емануилова 
Декова чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, Со-
фия, ул. Цар Самуил 38, ап. 2; Лалка Георгиева 
Лазарова чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, 
София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2; Емануил Де-
ков Лазаров чрез адвокат Венцислав Ортакчиев, 
София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2.

Първо търговско отделение, 855/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2638/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Си-
меоновско шосе 67А, срещу Бисер Алдинов Ва-
зов чрез адвокат Адриана Димитрова, София, 
ул. Цар Асен Първи, ет. 2; Гаранционен фонд, 
София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4; Наталина Ма-
тева Кючукова чрез адвокат Йордан Йорданов, 
Павликени, пл. Свобода 24, ет. 1, и трета страна 
ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2.

Първо търговско отделение, 945/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
466/2021 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Тодор Георгиев Атанасов чрез адвокат 
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Лилия Мандалчева, Пловдив, ул. Четвърти януари 
36, ет. 5, офис 4, срещу ЗЕАД „Булстрад Виена 
Иншурънс груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

НА 14.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 
566/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 241/2021 по описа на Окръжен 
съд Разград, подадена от Ирфан Федаил Мехмед 
чрез адвокат Крум Василев Георгиев, Пловдив, 
ул. Сливница 6А, ет. 5, офис 9, срещу Адем Федаил 
Мехмед чрез адвокат Жоро Михайлов Чобанов, 
Разград, бул. България 13А, партер; Сениха 
Федаил Исмаил чрез адвокат Жоро Михайлов 
Чобанов, Разград, бул. България 13А, партер; 
Невен Давидов Давидов чрез адвокат Жоро 
Михайлов Чобанов, Разград, бул. България 13 А, 
партер; Орлин Филипов Латинов чрез адвокат 
Жоро Михайлов Чобанов, Разград, бул. България 
13А, партер.

Първо гражданско отделение, трети сътав, 
1892/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1567/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Илко Милев Пеев чрез адвокат 
Иван Николов Ангелов, Варна, ул. Петър Енчев 
7, срещу Олга Михайлова Димитрова-Динчева 
чрез адвокат Димитър Димов Петров, Варна, 
ул. Цар Симеон Първи 6, вх. А.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
1983/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 645/2021 по описа на Окръжен съд 
Добрич, подадена от Диляна Делчева Зайкова чрез 
адвокат Павлина Димитрова Георгиева, Балчик, 
ул. Георги Бенковски 26, срещу Пенка Ангелова 
Жекова-Димитрова чрез адвокат Йордан Минчев 
Панов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 
38В, ет. 2; Павлин Делчев Зайков чрез адвокат 
Катя Хараламбова Иванова, Балчик, ул. Марин 
Дринов 4.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
2127/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 793/2021 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Стойчо Иванов Тричков чрез 
адвокат Иван Георгиев, София, ул. Маестро Г. 
Атанасов 81, срещу държавата, чрез министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, 
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, и 
трета страна Столична община, София, ул. Мос-
ковска 33.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
2447/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 9491/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Мария Желева Гъркова-
Николова чрез адвокат Тервел Николов Георги-
ев, София, ул. Три уши 6А, ет. 2, офис 9, срещу 
Борис Тодоров Бояджиев чрез адвокат Николай 
Хаджигенов, София, ул. Лавеле 11, ет. 2, ап. 4.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
2518/2022, по касационна жалба срещу реше-
нието по гр. дело 444/2021 по описа на Окръ-
жен съд Габрово, подадена от Илдъз Арифова 
Хасанова чрез адвокат Христофор Северинов, 
Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4, кантора 409, срещу 
Севинч Неджат Моллова чрез адвокат Валерия 
Неделчева, Габрово, пл. Възраждане 5; Селвер 
Мехмедова Хасанова чрез адвокат Христофор 
Северинов, Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4, канто-
ра 409; Мелиха Арифова Хасанова чрез адвокат 
Христофор Северинов, Ловеч, ул. Търговска 22, 
ет. 4, кантора 409; „Вива кредит“ – ООД, чрез 

адвокат Антоанета Георгиева Николовска, София, 
ул. Триадица 6, ап. 104.

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, трети състав, 

809/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1575/2021 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Николина Георгиева Чо-
лакова чрез адвокат Тихомир Василев Стойчев, 
Пловдив, ул. Ильо войвода 4, срещу Красимира 
Вергилова Селенова, Смолян, ул. Боровец 16; 
Малин Банчев Селенов, Смолян, ул. Боровец 16.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
928/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 406/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Йордан Тодоров Симеонов, 
Казанлък, ул. 23 пехотен Шипченски полк 26, 
ет. 3; „Капрони“ – АД, Казанлък, ул. Генерал 
Столетов 45, срещу Даниел Мирославов Йорда-
нов чрез адвокат Боян Лимберов, София, ул. Хан 
Аспарух 60, ет. 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
1428/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1606/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Андриян Василев Казаков 
чрез адвокат Илиян Станоев, Варна, бул. Слив-
ница 2 – 6, офис 208; Сияна Вълчева Казакова 
чрез адвокат Илиян Станоев, Варна, бул. Слив-
ница 2 – 6, офис 208, срещу Атанаска Вълчева 
Панайотова чрез адвокат Теодора Тотева, Варна, 
ул. Алеко Константинов 17б, партер.

НА 14.02.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
2738/2022, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 11317/2021 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Елена Тодорова Цветкова 
чрез адвокат Емел Реджебова Бекирова, София, 
ул. Цар Шишман 5, вх. А, ет. 1 (надпартерен), 
срещу Главна дирекция „Гражданска въздухо-
плавателна администрация“ чрез Христо Димов 
Щерионов с процесуален представител Ралица 
Любенова Кьосева, София, ул. Дякон Игнатий 9.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
3024/2022, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 13313/2021 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Ангел Цветков Цветков 
чрез адвокат Росица Кавазова, София, бул. Ви-
тоша 28, срещу Валери Ангелов Филипов чрез 
адвокат Александър Бойков Влайков, София, 
ул. Ал. Пушкин 5.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 
3092/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 17/2022 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2; Зорница Вла-
димирова Димитрова, Димитровград, ул. Цар 
Борис Първи 5, офис 12.

НА 15.02.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 
1519/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 433/2021 по описа на Окръжен съд 
Ловеч, подадена от Община Троян чрез адвокат 
Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търгов-
ска 21, ет. 2, офис 207, срещу „Евромекс“ – ООД, 
чрез адвокат Стефан Йосифов Гецов, Ловеч, 
ул. Търговска 21.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
1806/2022, по касационна жалба срещу решени-
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ето по гр. дело 2715/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Ангел Добрев Ангелов, 
Варна, ул. Ген. Столетов 15, ет. 1, ап. 15; Лариса 
Ангелова, Варна, ул. Генерал Столетов 15, вх. В, 
ет. 1, ап. 15; Ирина Ангелова Ангелова, Варна, 
ул. Илинден 2, вх. В, ет. 6, ап. 12, срещу Иван 
Панайотов Русев чрез адвокат Кремена Влади-
мирова Катева, Варна, ул. Калофер 2а; Стоянка 
Маринова Русева чрез адвокат Христо Светлев 
Якимов, Варна, ул. Габрово 2, вх. А, ет. 3.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
1849/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1461/2021 по описа на Окръжен съд 
Бургас, подадена от „Дорослава Строй“ – ООД, 
чрез адвокат Петя Шивачева,  Бургас, ул. Сердика 
2Б, ет. 1, срещу „Спортелит“ – ЕАД, чрез адвокат 
Звезделина Неделчева, Несебър, к. к. Слънчев 
бряг, Автогара Слънчев бряг, офис сграда „Ка-
равел“, партер, офис 2.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
2017/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 444/2021 по описа на Окръжен съд 
Смолян, подадена от Златка Атанасова Ратайска 
чрез адвокат Димитър Николов Кисьов, Смолян, 
бул. България 26А, срещу Янчо Николов Дими-
тров чрез адвокат Мария Стоянова Стоянова, 
Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2; Станимир 
Василев Петров чрез адвокат Мария Стоянова 
Стоянова, Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2; 
Станка Димитрова Кирилова, Смолян, бул. Бъл-
гария 51, ап. 4; Тони Любомиров Кирилов чрез 
адвокат Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 
11, ет. 2, офис 8 – 9; Златко Любомиров Кири-
лов чрез адвокат Светлана Николова, Смолян, 
ул. Бузлуджа 11, ет. 2, офис 8 – 9; Богдан Атанасов 
Щърбов, Пловдив, ул. Митрополит Натанаил 7, 
ет. 2; Екатерина Димитрова Петрова, Пловдив, 
бул. Свобода 30, ет. 8, ап. 24; Димитър Василев 
Петров, Пловдив, бул. Свобода 30, ет. 8, ап. 24.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
2130/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 227/2021 по описа на Окръжен съд 
Добрич, подадена от Държавен културен институт 
„Културен център – Двореца“ чрез адвокат Ве-
селина Тодорова Георгиева, Добрич, ул. Методи 
Кусевич 4, срещу Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ чрез адвокат Николинка 
Димитрова Ангелова, Варна, бул. Владислав 
Варненчик 52, ет. 2, ап. 203.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
2297/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 16/2022 по описа на Окръжен 
съд Бургас, подадена от Радка Василева Кунева 
чрез адвокат Петър Савов Начков, Сливен, ул. Г. 
С. Раковски 1, ет. 1, ап. 1; Тодор Толев Кунев чрез 
адвокат Петър Савов Начков, Сливен, ул. Г. С. Ра-
ковски 1, ет. 1, ап. 1, срещу Иван Русев Неделчев 
чрез адвокат Иван Чавдаров, Бургас, ул. Гурко 9, 
ет. 1; Дарина Стоянова Неделчева чрез адвокат 
Иван Чавдаров, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 1.

НА 15.02.2023 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
4496/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1301/2021 по описа на Окръжен съд Вар-
на, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, 
чрез адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария 
Луиза 21, ет. 2, срещу Ангелина Русева Игнатова 
чрез адвокат Красимир Димов Тодоров, Варна, 
ул. Георги Живков 22 (партер).

НА 16.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1761/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2099/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Даниела Тодорова Дилова 
чрез адвокат Снежана Петрова Гочева, Вълчи 
дол, ул. Христо Смирненски 23, срещу Община 
Девня чрез адвокат Валерия Олегова Маркова, 
Варна, ул. Бдин 14А, ет. 2.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1843/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 292/2021 по описа на Окръжен съд 
Търговище, подадена от Сдружение на ловците 
и риболовците в Попово чрез адвокат Биляна 
Стефанова Костадинова, Попово, ул. Ал. Стам-
болийски 6, срещу „Елена Груп“ – ЕООД, чрез 
адвокат Цветанка Василева Христова, Попово, 
ул. Кирил и Методий 3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1898/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2438/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Стефка Иванова Недева чрез 
адвокат Ганка Трендафиловоа, Варна, бул. Слив-
ница 100-А, срещу Гинка Иванова Георгиева чрез 
адвокат Диана Гочева Белчева-Митева, Варна, 
ул. Поп Харитон 22.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2272/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 2467/2020 по описа на Окръжен 
съд Пловдив, подадена от Мария Костадинова 
Карапетрова-Йорданова чрез адвокат Любина 
Тодорова Карамитева, Пловдив, ул. Мали Богдан 
9; Атанаска Костадинова Башева чрез адвокат 
Любина Тодорова Карамитева, Пловдив, ул. Мали 
Богдан 9, срещу Стойчо Владимиров Стойчев 
чрез адвокат Кръстьо Симеонов Дуков, Пловдив, 
ул. Опълченска 24, ет. 4; Еманоил Емилов Ранев 
чрез особен представител Ангел Николаев Цонев, 
Пловдив, ул. Никола Войводов 2; Тодор Иванов 
Бахчевански чрез адвокат Иван Боянов Стоянов, 
Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 13; 
Стоянка Велкова Цанева чрез адвокат Любина 
Тодорова Карамитева, Пловдив, ул. Мали Богдан 
9, ет. 3; Елена Георгиева Лазарова, с. Царацово, 
област Пловдив, ул. Стефан Караджа 19; Илия 
Стоянов Тенев, Пловдив, ул. Вечерница 11, бл. 29, 
вх. Г, ет. 2, ап. 16; Цветана Василева Кръстилова, 
Пловдив, ул. Кичево 30, ет. 7, ап. 27; Владимир 
Божинов Божинов, София, бул. Александър 
Стамболийски 127, вх. А, ет. 2, ап. 6; Христо 
Стойчев Стойчев чрез адвокат Кръстьо Симеонов 
Дуков, Пловдив, ул. Опълченска 24, ет. 4; Гюрга 
Тодорова Терзийска,Пловдив, бул. България 134, 
ет. 4, ап. 46; Борис Тодоров Бахчевански, с. Бе-
лащица, област Пловдив, ул. Възраждане 11, 
ет. 2, ап. 4; Бояна Димитрова Раева, Първомай, 
кв. Любеново, ул. Братя Миладинови 45; Петко 
Димитров Мавалски, Пловдив, ул. Пробуда 12; 
Анастасия Петкова Петкова, Пловдив, ул. Бън-
дерица 12, вх. А, ет. 3, ап. 9; Екатерина Петкова 
Петкова, Пловдив, ул. Бъндерица 12, вх. А, ет. 3, 
ап. 9; Цветана Францова Христева, Пловдив, 
ул. Дарвин 7; Георги Христев Георгиев, Плов-
див, ул. Дарвин 1; Васил Георгиев Трендафилов, 
Пловдив, ул. Дарвин 7, ет. 2; Величка Танева 
Трендафилова, Пловдив, ул. Дарвин 7, ет. 1; Румен 
Христев Георгиев, Пловдив, ул. Дарвин 7, ет. 2; 
Йорданка Стефанова Качакова, Пловдив, ул. Дар-
вин 7; Иванка Димитрова Бахчеванска, Пловдив, 
бул. Цариградско шосе (Независимост) 72, ет. 8, 
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ап. 30; Боян Рангелов Мавалски, с. Калековец, 
област Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 17; 
Иван Стоилов Тотев, с. Царацово, област Пловдив, 
ул. Трети март 14; Мария Ралева Минкова, София, 
ул. Шести септември 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6; Мария 
Костова Ралева, София, ул. Шести септември 
13, вх. Б, ет. 2, ап. 6; Александър Васил Матов 
чрез законен представител Мелиса Адел Айзъкс 
чрез адвокат Радосвета Вътева Нанева, Пловдив, 
ул. Йордан Йовков 31, ет. 3; Анка Петрова Ма-
това, Пазарджик, ул. Яков Матакиев 74, вх. А, 
ет. 2, ап. 4; Тотка Георгиева Христова, Пловдив, 
бул. Княгиня Мария Луиза 32; Христо Георгиев 
Христов, Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 
32; Йорданка Здравкова Мавалска, с. Калеко-
вец, област Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 
17; Здравко Йорданов Мавалски, с. Калековец, 
област Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 17; 
Рангел Йорданов Мавалски, с. Калековец, област 
Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 17; „Сенсор 
Д“ – ООД, чрез адвокат Здравка Димитрова Ха-
джийска, Пловдив, бул. Марица 154, вх. А, ет. 10; 
Димитър Николов Георгиев Лазаров, София, 
ж. к. Овча купел 1, бл. 409, вх. А, ет. 2, ап. 2; 
Линка Кирилова Тотева, с. Царацово, област 
Пловдив, ул. Трети март 16; Мария Петкова Тотева, 
с. Царацово, област Пловдив, ул. Трети март 16.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2279/2022, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 23/2021 по описа на Окръжен съд 
Бургас, подадена от „Орко“ – ЕООД, чрез адвокат 
Мая Антонова, София, ул. Шести септември 38, 
ет. 2, офис 4, срещу Евгени Иванов Димитров 
чрез адвокат Детелина Костадинова Потерова, 
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2353/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 521/2021 по описа на Окръжен 
съд Ловеч, подадена от Димитър Цвятков Анге-
лов чрез адвокат Станислава Давидова, Ловеч, 
ул. Стефан Караджа 3, ап. 5, срещу Момчил 
Великов Домузчиев чрез адвокат Мариана Ва-
силева, Ловеч, ул. Никола Петков 1А; „Турист 
Тръст“ – ЕООД, София, ул. Никола Тесла 3, ет. 9, 
Бизнес център БСР.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2502/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2392/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Столична община, София, 
ул. Московска 33, срещу Николай Теофилов Тео-
филов чрез адвокат Надежда Иванова Иванова, 
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом.

НА 16.02.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
1026/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 318/2021 по описа на Окръжен 
съд Смолян, подадена от „Фронтекс интернешъ-
нъл“ – ЕАД, чрез процесуален представител Ваня 
Цвяткова, София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 6, 
срещу Илко Любомиров Налбантов чрез адвокат 
Евгений Велков, Пловдив, ул. Житен пазар 9.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
1537/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 497/2021 по описа на Окръжен съд 
Ловеч, подадена от Даринка Пенчева Иванова чрез 
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо 
Белчев 2, четвърти полуетаж, офиси 4 и 6, срещу 
„Крис Фешън Индъстрийс“ – АД, чрез адвокат 
Анна Теодосиева, София, ул. Клокотница 2А, 
Бизнес център, ет. 1, офис 4.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
1635/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 464/2021 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Сийка Славчева Янева 
чрез адвокат Станислава Ангелова, Благоевград, 
ул. Шар планина 14, ет. 5, срещу Жулиета Божи-
кова Думбанова чрез адвокат Валентин Николов, 
Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 28.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
1922/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1760/2021 по описа на Окръжен 
съд Стара Загора, подадена от Пламен Стоянов 
Георгиев чрез адвокат Петър Доровски, София, 
бул. Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ет. 3, ап. 18, 
срещу „Ай Би Джи“ – ЕООД, чрез адвокат Дра-
гомир Драгнев, Стара Загора, бул. Митрополит 
Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2.

НА 20.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2321/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2517/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Национална здравноосигурителна 
каса чрез процесуален представител Мирослав 
Минков, Пазарджик, ул. Единадесети август 
2, срещу „Многопрофилна болница за активно 
лечение – Уни Хоспитал“ – ООД, чрез адвокат 
Мария Дерелиева, София, ул. Петър Парчевич 27.

Първо търговско отделение, 2322/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
301/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Захарен комбинат Пловдив“ – АД, 
чрез адвокат Недялко Христев Шилев, Пловдив, 
ул. Петко Каравелов 2А, срещу Степан Павлович 
Шумило чрез адвокат Силвия Тодорова Николо-
ва-Годиню-Салвадор, Варна, ул. Андрей Сахаров 
2, ет. 2, административен офис Гранд Мол; Па-
вел Степанович Шумило чрез адвокат Силвия 
Тодорова Николова-Годиню-Салвадор, Варна, 
ул. Андрей Сахаров 2, ет. 2, административен офис 
Гранд Мол.

Първо търговско отделение, 2637/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1020/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Йордан Сергеев Бадатлиев чрез 
своята майка и законен представител Василка 
Йорданова Спасова чрез адвокат София Нико-
лова, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЗД 
„Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Явор Димитров, 
София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

НА 21.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 
4662/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 320/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продаж-
би“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна, 
бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Валерия Оле-
гова Маркова чрез адвокат Бойко Филев, Варна, 
бул. Сливница 66.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
1509/2022 по описа на Четвърто гражданско от-
деление, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2011/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от „Летище Пловдив“ – ЕАД, 
чрез адвокат Паскал Гонев, Варна, бул. Владислав 
Варненчик 106, офис 3, срещу Министерство на 
транспорта и съобщенията, София, ул. Дякон 
Игнатий 9; „Фрапорт Туин Стар Еърпортме-
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ниджмънт“ – АД, Варна, Летище Варна; Цветан 
Георгиев Лалев чрез адвокат Виктор Тодоров 
Якимов, Варна, ж. к. Владислав Варненчик, 
бл. 214, вх. 1, ет. 7, ап. 28.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
1811/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 527/2021 по описа на Апелативен съд 
Варна, подадена от „Водоснабдяване и канали-
зация – Добрич“ – АД, чрез адвокат Диана Ко-
лева, Шумен, ул. Добри Войников  9 – 13, срещу 
„Албена“ – АД, чрез адвокат Мария Дрехарова, 
София, бул. Цар Освободител 8, и трета страна 
Община Балчик, Балчик, пл. Двадесет и пър-
ви септември 6; Асоциация по водоснабдяване 
и канализация – Добрич, чрез адвокат Гинка 
Минчева-Бухчева, Добрич, ул. Независимост 5.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
2604/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 12966/2021 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от „Летище София“ – ЕАД, 
чрез адвокат Августина Вълчева, София, ул. Иван 
Денкоглу 2, ет. 1, офис 3, срещу Никола Свето-
славов Гьонев чрез адвокат Светлин Георгиев, 
София, ул. Лавеле 18-А, ап. 10.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2709/2021, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
328/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат 
Владимир Давчев, Пловдив, пл. Кочо Честименски 
2Б, ет. 1; Гаранционен фонд чрез адвокат Стоян 
Марински, Пловдив, бул. Шести септември 161, 
вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу Йордана Стойкова 
Урлиска чрез адвокат Ганчо Толев, Пловдив, 
ул. Четвърти януари 34, ет. 3, офис 8, и трета 
страна Исус Илиев Стефанова чрез адвокат Ивай-
ло Цветков, София, ул. Маринковица 2Б; Гинка 
Илиева Огнянова чрез адвокат Ивайло Цветков, 
София, ул. Маринковица 2Б; Вела Илиева Сте-
фанова чрез адвокат Ивайло Цветков, София, 
ул. Маринковица 2Б; Бонка Илиева Стефанова 
чрез адвокат Ивайло Цветков, София, ул. Марин-
ковица 2Б; Фанка Илиева Ангелова чрез адвокат 
Ивайло Цветков, София, ул. Маринковица 2Б; 
Петранка Илиева Огнянова чрез адвокат Ивайло 
Цветков, София, ул. Маринковица 2Б.

Второ търговско отделение, 2731/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
43/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Ирина Серафимова Родопска чрез 
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, 
ет. 3; Минка Серафимова Родопска чрез адвокат 
Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, ет. 3, 
срещу ЗД „Евроинс“ – АД, София, бул. Христо-
фор Колумб 43.

НА 21.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2118/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2499/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Красимир Цеков Генов чрез адвокат 
Петя Стаменова, София, ул. Осогово 32 – 34, ет .2, 
офис 0201, срещу „Партньори“ – АД, чрез адво-
кат Явор Димитров, София, ул. Алабин 36, ет. 2.

Второ търговско отделение, 180/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1644/2020 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Кристина Красин Койчева чрез адвокат 
Димитър Симеонов, София, ул. Граф Игнатиев 

14, ет. 1, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат 
Александър Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 
87, и трета страна Димитър Любомиров Алексиев, 
София, ж. к. Люлин 1, бл. 015, вх. Г, ап. 65.

НА 22.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2739/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
303/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Агромонтаж“ – ЕООД, с управител 
Горан Йованович чрез адвокат Светла Гладко-
ва-Димитрова, София, бул. Черни връх 47, ет. 4, 
Бизнес център „Витоша“, срещу Николай Гинков 
Ников – синдик на „Прима Транс Сол“ – ЕООД, 
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора 
364; „Прима Транс Сол“ – ЕООД, София, ул. Де-
деагач 11А, ап.12.

НА 22.02.2023 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 
650/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 634/2021 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Дирекция „Национа-
лен парк Пирин“, представлявано от директор 
Росен Баненски, чрез адвокат Георги Радулов, 
Банско, ул. Бъндерица 8; Светъл Спандониев 
Джоров чрез адвокат Иван Чолаков, Сандански, 
ул. Македония 38.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
765/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 103/2021 по описа на Окръжен съд 
Враца, подадена от „Тролейбусен транспорт – Вра-
ца“ – ЕООД, чрез адвокат Красимир Колев, Враца, 
бул. Никола Войводов 3, вх. А, ап. 5, срещу Тотко 
Николаев Ценов чрез адвокат Паунита Петрова, 
София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 2, стая 202.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
1257/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 257/2021 по описа на Окръжен 
съд Шумен, подадена от „Енерго-Про продаж-
би“ – АД, чрез адвокат Борислав Геронтиев, Шу-
мен, ул. Съединение 119А, офис 5, срещу Христо 
Иванов Христов чрез адвокат Димитър Йорданов, 
Варна, бул. Владислав Варненчик 16А, ет. 1, ап. 7.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1490/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1488/2021 по описа на Окръжен 
съд Стара Загора, подадена от „Холдинг Заго-
ра“ – ООД, чрез адвокат Елка Неделчева Петрова, 
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, 
ет. 3, офис 6, срещу София Вълчева Зафирова 
чрез адвокат Жанета Стефанова Златанова, Стара 
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 89, ет. 4, офис 
2; Нина Тодорова Митева чрез адвокат Жанета 
Стефанова Златанова, Стара Загора, ул. Хаджи 
Димитър Асенов 89, ет. 4, офис 2; Чавдар Тодоров 
Зафиров чрез адвокат Жанета Стефанова Златано-
ва, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 89, 
ет. 4, офис 2, и трета страна ЗАД „Армеец“ – АД, 
София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1611/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1828/2021 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от „Електроразпределение 
Юг“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, 
срещу Шенол Николов Пастърмаджиев чрез 
адвокат Мария Лесова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 
8, ет. 1, ап. 3.
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Трето гражданско отделение, втори състав, 
1621/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 520/2021 по описа на Окръжен съд 
Враца, подадена от Община Оряхово чрез адвокат 
Николай Николов, София, ул. Лавеле 18, срещу 
Велизар Тодоров Величков чрез адвокат Цецко 
Кривачков, Оряхово, сграда Ловен дом, ет. 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1710/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 454/2021 по описа на Окръжен съд 
Габрово, подадена от ПРБ – Окръжна прокура-
тура – Габрово, Габрово, пл. Възраждане 1; Ма-
риета Петрова Михова-Димитрова чрез адвокат 
Ваня Йорданова Петкова, София, ул. Цар Асен 
8, ет. 1, ап. 3.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1735/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1790/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Марияна Славчева Марко-
ва чрез адвокат Ана Нинова, Варна, ул. Братя 
Шкорпил 12, срещу „Електроразпределение 
Север“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 
258, Варна Тауърс – Г.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1785/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 526/2021 по описа на Окръжен 
съд Шумен, подадена от Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Шумен, Шумен, 
ул. Съединение 71, ет. 3, срещу Гинка Генчева 
Илиева чрез адвокат Цветомира Дончева, Шумен, 
ул. Петър Парчевич 31, вх. А, ап. 13.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1941/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2133/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Ради Стефанов Василев чрез 
адвокат Бранимир Николаев Балачев, Варна, 
ул. Парижка комуна 2, ет. 2, срещу „Агрополи-
хим“ – АД, чрез юрисконсулт Цветелина Борисова 
Михайлова, Девня, Промишлена зона; ЗЕАД 
„Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ – ЕАД, 
чрез юрисконсулт Десислава Игова-Попова, Со-
фия, ул. Света София 6.

НА 22.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2255/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1169/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Нарцис Игнатов Трифонов чрез 
адвокат Йордан Дамянов, София, ж. к. Люлин, 
бл. 385, вх. А, партер, срещу ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 2643/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
237/2021 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Юсуф Рушид Юсуф чрез адвокат Васи-
лина Кънчева, Шумен, ул. Съединение 119, ет. 2; 
Рамадан Мехмед Рамадан чрез адвокат Николай 
Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 
4, офис 4, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД, 
чрез адвокат Матилда Костова, София, ул. Шести 
септември 51, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2691/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5813/2018 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Борислав Емилов Крумов чрез адвокат 
Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 
4, срещу „ЗАД ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез 
адвокат Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия 1, 
ет. 1, и трета страна Анатоли Величков Цветанов, 
Лом, ул. Неофит Рилски 3.

НА 23.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 1937/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 601/2021 по описа на 
Апелативен съд Варна, подадена от Стоян Енчев 
Стоянов чрез адвокат Димитър Димитров, Варна, 
ул. Халил Ефенди 13, офис 4, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 2042/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 1718/2021 по описа на 
Окръжен съд Стара Загора, подадена от Ангел 
Асенов Ангелов чрез адвокат Соня Иванова 
Велева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 
117 А, ап. 4, срещу Анета Огнянова Иванова чрез 
адвокат Мария Петрова Девенска, София, ул. Цар 
Асен 1, ет. 2; Фанка Ангелова Ангелова чрез 
майка си и законен представител Анета Огнянова 
Иванова чрез адвокат Мария Петрова Девенска, 
София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, и страна Дирекция 
„Социално подпомагане – Стара Загора“, Стара 
Загора, ул. Стефан Караджа 8.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 3551/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 2703/2021 по описа на Окръ-
жен съд Пловдив, подадена от Лиляна Димитрова 
Пенева чрез адвокат Дида Илиева Батаклиева, 
Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4, ет. 1, офис 101, 
срещу Мирослав Антониев Димитров чрез адво-
кат Светослава Николаева Ангелова- Георгиева, 
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, и страна 
Дирекция „Социално подпомагане – Пловдив“, 
отдел „Закрила на детето“, Пловдив, бул. Руски 
13; Дирекция „Социално подпомагане – Варна“, 
отдел „Закрила на детето“, Варна, ул. Георги 
Раковски 62.

НА 23.02.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2369/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
662/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Лиел Констракшън“ – ЕООД, с 
управител Велко Григоров Романов чрез адвокат 
Красимира Динева, София, ул. Люлин планина 
22, вх. Б, срещу Община Перник чрез адвокат 
Анжела Асенова, Перник, ул. Черешово топче 2.

Първо търговско отделение, 2663/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
992/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Джи пи груп“ – АД, чрез адвокат 
Миглена Пенева, София, ул. Петър Парчевич 
27, срещу „Дисси“ – ЕООД (в ликвидация), чрез 
адвокат Величка Костадинова, София, ул. Три 
уши 6, административна сграда, ет. 2.

НА 27.02.2023 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 66/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2434/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Рила Ферм“ – ЕООД, чрез адвокат 
Георги Вълков, София, пл. Македония 1, ет. 18; 
РПК – Рила, гр. Рила, ул. Христо Смирненски 5.

Първо търговско отделение, 173/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
311/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, по-
дадена от ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан 
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Караджа 2, срещу Антония Ангелова Шейредова 
чрез адвокат Маргарита Димитрова, София, 
бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2; Димитър 
Хубенов Шейредов чрез адвокат Маргарита Дими-
трова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1439/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3192/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „ДЗИ – Общо Застраховане“ – ЕАД, 
София, бул. Витоша 89Б, срещу Вера Петрова 
Ставрева чрез адвокат Поля Демирева, София, 
ул. Веслец 6, ет. 3, ап. 8.

Първо търговско отделение, 1476/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
966/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, по-
дадена от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, 
София, ул. Г. М. Димитров 1, срещу Жулие-
та Зинова Илиева чрез адвокат Жанета Злата-
нова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 
89, ет. 4, офис 2.
8172

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по оспорване със Заповед № ОА-АК-307 от 
13.10.2022 г. на областния управител на област 
с административен център Благоевград против 
Решение № 332 от протокол № 14 от 16.09.2022 г. 
на Общинския съвет – Благоевград, с което се 
приема Община Благоевград да сключи договор 
за финансиране на допустим проект с ДЗЗД „Фонд 
за устойчиви градове“ в ролята му на Фонд за 
градско развитие – Юг, действащ чрез „Обединена 
българска банка“ – АД, и „Фонд за устойчиво 
градско развитие“ – ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен дълг до 17 348 339 лв. с цел 
реализация на проект „Scapto Therme AquaPark 
Bachinovo“, допустим за финансиране чрез ком-
бинирана подкрепа между финансов инструмент 
и безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, прио-
ритетна ос 1, при параметри на дълга съгласно 
решението, е образувано адм. д. № 900/2022 г. по 
описа на Административния съд – Благоевград, 
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 20.01.2023 г. от 10,30 ч.
8208

Административният съд – Силистра, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната 
прокуратура – Силистра, на разпоредбите на 
чл. 5, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 18, ал. 1, т. 2 в частта 
„…до 31 октомври на предходната година…“ от 
Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите на територията 
на община Алфатар, приета с Решение № 375 по 
протокол № 043 от 30.11.2018 г. на Общинския 
съвет – Алфатар, с последващи изменения и до-
пълнения, както и че по повод на оспорването е 
образувано адм. д. № 191 по описа за 2022 г. на 
Административния съд – Силистра.
8080

Административният съд – Сливен, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в 
Административния съд – Сливен, е постъпило 
оспорване от прокурор при Окръжната проку-
ратура – Сливен, на Правила за обслужване на 
потребителите на Регионална библиотека „Сава 
Доброплодни“, гр. Сливен, утвърдени от директора 
на РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен, по което е 

образувано адм. д. № 450/2022 г. по описа на Ад-
министративния съд – Сливен, което е насрочено 
за разглеждане за 1.02.2023 г. от 14 ч.
8081

Административният съд – Смолян, на осно-
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано 
адм. д. № 368/2022 г. по протест на прокурор 
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу 
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 25, 
ал. 3 в частта „когато не се плаща таксата“ от 
Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в община 
Чепеларе, приета с Решение № 219 по протокол 
№ 22 от 26.02.2021 г., изменена/допълнена с Ре-
шение № 283 по протокол № 27 от 29.07.2021 г., 
Решение № 312 по протокол № 29 от 30.09.2021 г., 
Решение № 407 по протокол № 38 от 19.05.2022 г. 
и Решение № 461 по протокол № 44 от 29.09.2022 г. 
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, насрочено 
за 18.01.2023 г. от 14 ч.
8079

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпило оспорване от Лидия Стойчева Ми-
нева-Бакалова, Васил Пенчев Василев, Николай 
Лазаров Марков, Зорка Петкова Желева, Васил 
Тодоров Петров, Радослав Недялков Джамбазов, 
Кирил Вълев Ганевски, Ангел Господинов Динев, 
Гергана Христова Златева и Маринела Тодорова 
Дочева за отмяната на чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 
от Наредбата за изграждане, поддържане и опаз-
ване на зелената система на община Стара Заго-
ра, приета от Общинския съвет – Стара Загора, 
по което е образувано адм. д. № 812/2022 г. по 
описа на Административния съд – Стара Загора, 
насрочено за 23.02.2023 г. от 10,30 ч.
8133

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната 
прокуратура – Хасково, с който се оспорва разпо-
редбата на чл. 20, ал. 4, в частта „... в срок до 31.10 
на предходната година...“ и т. 27 от приложение 
№ 2 към чл. 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Ивайловград, 
по който е образувано адм. д. № 1133/2022 г. 
по описа на Административния съд – Хасково, 
насрочено за 8.02.2023 г. от 10,30 ч.
8098

Варненският районен съд, 52 състав, призовава 
Едуарду Родригеш Соуту, гражданин на Република 
Бразилия, роден на 9.07.1981 г., сега с неизвестен 
адрес, като ответник по предявения от Калинка 
Димитрова Ангелова-Соуту иск с правно осно-
вание чл. 49 от СК по гр. д. № 12812/2022 г. по 
описа на ВРС, 52 състав, като указва на същия, че 
следва да се яви в двуседмичен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ в деловодството на 
Варненския районен съд, за да получи препис от 
книжата по гр. д. № 12812/2022 г. по описа на ВРС, 
52 състав (исковата молба и приложенията, както 
и Разпореждане № 44964 от 8.12.2022 г.), на осно-
вание чл. 131 ГПК. При неявяване исковата молба 
ведно с приложенията ще се считат за редовно 
връчени и на ответника ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8116
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Кубратският районен съд призовава Нурдан 
Ахмедова, родена на 12.03.1987 г., гражданка на 
Република Турция, в двуседмичен срок от обна-
родването на съобщението в „Държавен вестник“ 
(чл. 48, ал. 1 от ГПК) да се яви в деловодството на 
съда за получаване на преписи от исковата молба, 
подадена от Меджнур Мединиев Ахмедов, по гр. д. 
№ 629/2022 г. по описа на Районния съд – гр. Ку-
брат, I състав. Указва на ответницата Нурдан 
Ахмедова, в случай че в двуседмичен срок от обна-
родването на съобщението в „Държавен вестник“ 
не се яви в деловодството на съда за получаване на 
преписи от исковата молба и приложенията, ще є 
бъде назначен особен представител на разноски на 
ищеца. Указва на ответницата Нурдан Ахмедова, 
че съгласно чл. 40 от ГПК страната, която живее 
или замине за повече от един месец в чужбина, е 
длъжна да посочи лице в седалището на съда, на 
което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, 
ако няма пълномощник по делото в Република 
България. Същото задължение имат и законният 
представител, попечителят и пълномощникът на 
страната. Когато лицата по чл. 40, ал. 1 от ГПК 
не посочат съдебен адресат, всички съобщения 
се прилагат към делото и се смятат за връчени. 
Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства 
повече от един месец от адреса, който е съобщи-
ла по делото или на който веднъж є е връчено 
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия 
си адрес; същото задължение имат и законният 
представител, попечителят и пълномощникът на 
страната, а според чл. 41, ал. 2 от ГПК при неиз-
пълнение на задължението по чл. 41, ал. 1 от ГПК 
всички съобщения се прилагат към делото и се 
смятат за връчени.
8082

Плевенският районен съд, 12-и граждански със-
тав, призовава ответника Войчех Суровиец, роден на 
7.04.1972 г., гражданин на Република Полша, в мо-
мента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се 
яви в Плевенския районен съд, стая 114, за връчване 
на препис от искова молба ведно с приложенията 
по гр. д. № 5230/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело 
№ 5230/2022 г. на РС – Плевен, е образувано по 
предявен от Людмила Каменова Суровиец иск с 
правно основание чл. 49 от СК. В случай че не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8083

Районният съд – Сливница, V граждански 
състав, призовава Божана Димитрова Хрис-
това с последен адрес гр. София, ж.к. Хаджи 
Димитър, бл. 100, вх. А, ет. 01, ап. 001, община 
Столична, област София (столица), сега с неизвес-
тен адрес, да се яви в съда като ответница по гр. 
д. № 20221890100314/2022 г., заведено от Даниела 
Павлова Гоцева, Елка Христова Гълева, Татяна 
Иванова Иванова, Цветанка Кирилова Иванова, 
Николай Димитров Георгиев, Мария Климентова 
Димитрова, Анастасия Иванова Духалова, Боримир 
Боримиров Божилов, Мила Боримирова Мали-
нова, Николай Христов Гълев, Горанка Киранова 
Божилова, Радка Николаева Цветкова, Марийка 
Димитрова Гълева, Юлиян Павлов Гълев, Росен 
Георгиев Гълев, Асен Борисов Миланов, Марга-
рита Иванова Лачева, Диана Георгиева Гълева, 
Александър Станоев Величков, Валентина Нико-
лаева Милева, за получаване на искова молба с 

приложения по чл. 131 от ГПК. Ответницата да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8151

Софийският районен съд, \\\ гражданско от-
деление, 141-ви състав, по гр.д. № 26073/2017 г. 
призовава в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ Ги Мари Де Кастро Брандо с 
адрес в Бразилия, ДФ-71617-991, Алтиплано Лесте 53, 
Лаго сул, да се яви в канцеларията на Софийския 
районен съд, \\\ гражданско отделение, 141-ви със-
тав, София, бул. Цар Борис \\\ № 54, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията, подадена 
от „Топлофикация София“ – ЕАД. В случай че не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще є назначи особен представител.
8183

Софийският районен съд, 149 състав, призовава 
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ Хироюки Инаба, гражданин на Япония, 
без регистрация и постоянен адрес в Република 
България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви 
в канцеларията на Софийския районен съд, трето 
гражданско отделение, 149 състав, София, бул. Цар 
Борис III № 54, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията по гр. д. № 59915/2022 г., 
подадена от Катя Александрова Инаба, с правна 
квалификация чл. 49 СК и да подаде писмен отговор, 
както и да посочи съдебен адрес. В случай че не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител.
8184

Софийският районен съд, 54 състав, уведомява 
бенефициерите на наследството на Любов Викто-
ровна Илиева, родена на 30.09.1954 г., руска граж-
данка, починала на 11.03.2021 г., че по заявление 
на Марина Жоржева Илиева е образувано ч. гр. д. 
№ 48751/2022 г. с искане за издаване на европейско 
удостоверение за наследство на Любов Викторовна 
Илиева по реда на Регламент (ЕО) № 650/2012 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 г. относно компетентността, приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения 
и приемането и изпълнението на автентични 
актове в областта на наследяването и относно 
създаването на европейско удостоверение за нас-
ледство (регламента), като им указва, че могат 
да бъдат изслушани пред съда за установяване 
на обстоятелствата (елементите), подлежащи на 
удостоверяване в удостоверението за наследство 
съгласно чл. 68 от регламента, както и че в едно-
месечен срок от обнародването на съобщението в 
„Държавен вестник“ могат да заявяват пред съда 
по посоченото ч. гр. д. правата си по отношение 
на наследственото имущество.
8185

Софийският районен съд, ГО, 78 състав, призо-
вава Марк Красимиров Стоянов, с адрес: София, 
ул. Ами Буе № 61, ет. 5, ап. 11, и Мадлен Стефа-
нова Борисова, с адрес: София, ул. Ами Буе № 61, 
ет. 5, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се явят в 
Софийския районен съд – бул. Цар Борис \\\ № 54, 
в едномесечен срок от обнародването на съобще-
нието в „Държавен вестник“ като ответници по 
гр.д. № 46768/2022 г., заведено от „Топлофикация 
София“ – ЕАД. Ответниците да посочат съдебен 
адрес за призоваване, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК 
(стар ГПК).
8189
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Окръжният съд – Пловдив, търговско отделе-
ние, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон 
призовава кредиторите на „Хюманита“ – АД – в 
несъстоятелност, ЕИК 204352129, да се явят по ч.т.д. 
№ 636/2022 г., ХV\\\ състав, за съдебно заседание 
на 14.02.2023 г. в 11 ч. за разглеждане на подадена 
молба за отмяна на решения на събрание на кре-
диторите на „Хюманита“ – АД – в несъстоятел-
ност, проведено на 7.11.2022 г. по т.д. № 45/2021 г. 
по описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско 
отделение, Х\\ състав.
8078

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо-

циация на горските фирми в България“ – София, 
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от 
устава свиква общо събрание на асоциацията на 
9.02.2023 г. (четвъртък) в 13 ч. в административната 
сграда на Българска стопанска камара – Съюз на 
Българския бизнес, в София, ул. Чаталджа № 76, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за 
дейността на асоциацията; 2. приемане на основни 
насоки и програма за дейността на асоциацията 
за периода 2023 г. – 2025 г.; 3. приемане на изме-
нения и допълнения в устава; 4. освобождаване на 
управителния съвет поради изтичане на мандата 
и на членовете на управителния съвет от отго-
ворност; 5. избор на управителен съвет; 6. избор 
на председател на управителния съвет; 7. разни. 
При липса на кворум събранието ще се проведе 
един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред.
8092

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация по клинична имунология“ – 
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 24.02.2023 г. в 14,30 ч. в София, 
Аула на Клиника по нервни болести при УМБАЛ 
„Александровска“, ул. Св. Георги Софийски № 1, 
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на 
управителния съвет за 2022 г.; 2. финансов отчет 
за 2022 г. и проектобюджет за 2023 г.; 3. избор на 
управителен съвет; 4. избор на председател на 
сдружението; 5. програма за дейността на сдру-
жението през 2023 г.; 6. разни. В зависимост от 
пандемичната обстановка в Република България 
събранието може да се проведе в онлайн форма.
8072

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Руски културно-информаци-
онен клуб в Благоевград“ на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ и чл. 7.9 от устава свиква общо съб-

рание на сдружението на 19.02.2023 г. от 10 ч. на 
адреса на управление: Благоевград, ул. Цар Симеон 
№ 10В, при следния дневен ред: 1. приемане на 
промени в устава на сдружението; 2. прекратяване 
на членството в сдружението на негови членове; 3. 
освобождаване на стария и избиране на нов състав 
на управителния съвет; 4. освобождаване на стария 
и избиране на нов председател на сдружението; 
5. разни. При липса на кворум събранието ще се 
проведе един час по-късно (11 ч.) на същото място 
и при същия дневен ред.
8115

1. – Адвокатският съвет на Адвокатската коле-
гия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка 
с ал. 1 от ЗА свиква на 28 и 29.01.2023 г. в 8,30 ч. 
редовно годишно общо събрание на адвокатите 
при Адвокатската колегия – Бургас, в Бургас, 
ул. Александровска № 21, хотел „България“, зала 
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
адвокатския съвет през 2022 г.; 2. доклад на кон-
тролния съвет за 2022 г.; 3. отчет на дисциплинарния 
съд за 2022 г.; 4. приемане бюджета на съвета на 
АК за 2023 г.; 5. обсъждане на предложението на 
Адвокатския съвет – Бургас, за даване на общото 
събрание на мандат за закупуване за нуждите на 
АК – Бургас, на подходящ офис, при параметри и 
условия, определени по преценка на адвокатския 
съвет, с оглед възможностите и нуждите на коле-
гията; 6. избор на делегати за общото събрание на 
адвокатите в страната през 2023 г.; 7. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА 
събранието ще се проведе в 9,30 ч. същия ден, на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от присъстващите членове на колегията.
8129

126. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА 
свиква общо събрание на адвокатите при Адвокат-
ската колегия – Габрово, на 28.01.2023 г. в 9,30 ч. в 
ресторант „Балкан“, ул. Емануил Манолов № 14, 
при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за 
дейността на адвокатския съвет през отчетната 
2022 г. и вземане на решения по него; 2. разглеж-
дане доклада на контролния съвет; 3. разглеждане 
отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане на 
бюджета на колегията за 2023 финансова година; 
5. избиране на делегати за общото събрание на 
адвокатите в страната. При липса на кворум на 
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се 
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове на колегията.
8112

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Решение № 4603 от 13 май 2022 г. по адм. д. № 572 от 2022 г., оставено в сила с Решение 
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№ АД-850-05-203 от 27.09.2018 г. на председателя на Народното събрание на Република България (ДВ, 
бр. 81 от 2018 г.).
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