
Петък, 24 декември 2021 г. София Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Решение за	 одобряване	 на	 допълни-
телни	разходи	и	трансфери	по	държав-
ния	 бюджет	 за	 2021	 г.	 за	 сметка	 на	
преизпълнението	на	данъчните	прихо-
ди	по	държавния	бюджет	за	2021	г.	 3

	Решение	за	изменение	на	Решение	на	
Народното	 събрание	 за	 приемане	 на	
структура	на	Министерския	съвет	на
Република	България	 3

	Решение	за	изменение	на	Решение	на	
Народното	 събрание	 за	 избиране	 на	
Министерски	съвет	на	Република	Бъл-
гария	 3

Президент на Републиката
	Указ	№	302	за	награждаване	на	архи-

епископ	 Анселмо	 Гуидо	 Пекорари	–	
Апостолически	нунций	в	Република	Бъл-
гария,	с	орден	„Мадарски	конник“	пър-
ва	степен	 3

Министерски съвет

	Постановление № 445 от	16	 декем-
ври	2021	г.	за	изпълнение	на	бюджета	
на	разделеното	Министерство	на	ико-
номиката	до	края	на	2021	година	 4

	Постановление № 447 от	22	 декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	земеделието	за	2021	г.	 4

	Постановление № 448 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи/трансфери	 за	 2021	г.	
за	 изплащане	 на	 стипендии	 и	 на	 ед-
нократно	 финансово	 подпомагане	 по	
Програмата	 на	 мерките	 за	 закрила	
на	 деца	 с	 изявени	 дарби	 от	 държав-
ни,	общински	и	частни	училища	през	
2021	г.,	приета	с	Постановление	№	138
на	Министерския	съвет	от	2021	г.	 5

	Постановление № 449	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	образованието	и	наука-
та	за	2021	г.	 6

	Постановление № 450	 от	 22	 де-
кември	 2021	г.	 за	 извършване	 на	 про-
мени	 на	 утвърдените	 със	 Закона	 за	

държавния	 бюджет	 на	 Република	
България	 за	 2021	г.	 максимални	 раз-
мери	 на	 ангажиментите	 за	 разхо-
ди,	 които	 могат	 да	 бъдат	 поети	
през	 2021	г.	 по	 бюджета	 на	 Минис-
терството	на	вътрешните	работи	 6

	Постановление № 451	 от	 22	 декем-
ври	2021	г.	за	определяне	на	нов	размер
на	социалната	пенсия	за	старост	 6

	Постановление № 452	от	 22	 декем-
ври	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълни-
телни	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	
общините	за	2021	г.	за	финансово	осигу-
ряване	на	дейности	по	национални	про-
грами	за	развитие	на	образованието	 7

	Постановление № 453	 от	22	декем-
ври	 2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допъл-
нителен	 трансфер	 по	 бюджета	 на
Община	Русе	за	2021	г.	 8

	Постановление № 454	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	транспорта	и	съобще-
нията	за	2021	г.	 8

	Постановление № 455	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	 одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	Министерството	на	транспорта	и
съобщенията	за	2021	г.	 9

	Постановление № 456	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	 на	 околната	 среда	 и
водите	за	2021	г.	 10

	Постановление № 457	 от	22	 декем-
ври	2021	г.	 за	 одобряване	на	вътреш-
нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ка/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 енергетика-
та	за	2021	г.	 10

	Постановление № 458	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	икономиката	за	2021	г.	 10
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	Постановление № 459	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	енергетиката	за	2021	г.	 11

	Постановление № 460	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	културата	за	2021	г.	 11

	Постановление № 461	от	22	декември	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	 по	 бюджета	 на	 Министер-
ството	на	здравеопазването	за	2021	г.	 11

	Постановление № 462	от	22	декември	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерст-
вото	на	здравеопазването	за	2021	г.	 12

	Постановление № 463	 от	 22	 декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	трансфери	по	бюджета	на	Ми-
нистерството	 на	 здравеопазването
за	2021	г.	 12

	Постановление № 464	 от	22	декем-
ври	2021	г.	за	одобряване	на	вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политики/
бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 здравеопазване-
то	за	2021	г.	 13

	Постановление № 465	 от	22	декем-
ври	2021	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	спорта	за	2021	г.	 14

Министерство  
на финансите

	Наредба	 за	изменение	на	Наредбата	
за	изменение	и	допълнение	на	Наредба	
№	Н-18	 от	 2006	г.	 за	 регистриране	 и	
отчитане	на	продажби	в	търговските
обекти	чрез	фискални	устройства	 14

Комисия за енергийно 
и водно регулиране

	Правила	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Правила	за	търговия	с	електричес-
ка	енергия	 15

Централна избирателна  
комисия

	Решение № 1054-НС	 от	20	декември	
2021	г.	 относно	 обявяване	 на	 Дими-
тър	Колев	Гочев	за	народен	предста-
вител	 в	Двадесет	и	 четвърти	 избо-
рен	район	–	София,	в	47-ото	Народно
събрание	 21

	Решение № 1055-НС	 от	 20	 декември	
2021	г.	 относно	 обявяване	 на	 Калин	
Ивайлов	Иванов	и	Цветомир	Донев	Ко-
нов	 за	 народни	 представители	 в	 Де-
ветнадесети	изборен	район	–	Русенски,	
в	47-ото	Народно	събрание	 22

	Решение № 1056-НС	 от	 20	 декември	
2021	г.	 относно	 обявяване	 на	 Венци-
слава	Милчова	Любенова	и	Николай	Ге-
оргиев	Ангов	за	народни	представите-
ли	 в	Шестнадесети	 изборен	 район	 –	
Пловдив,	в	47-ото	Народно	събрание	 22

	Решение № 1057-НС	 от	 20	 декември	
2021	г.	относно	обявяване	на	Иван	Косев	
Манев	за	народен	представител	в	Пет-
надесети	 изборен	 район	 –	 Плевенски,	
в	47-ото	Народно	събрание	 23

	Решение № 1059-НС	 от	 21	 декември	
2021	г.	 относно  обявяване	 на	 Младен	
Тодоров	 Запрянов	 и	 Лозко	 Стефанов	
Лозев	за	народни	представители	в	Два-
десет	 и	 девети	 изборен	 район	–	Хас-
ковски,	в	47-ото	Народно	събрание	 23

	Решение № 1060-НС	 от	 21	 декември	
2021	г.	 относно	 обявяване	 на	 Петър	
Василев	Кьосев	за	народен	представи-
тел	 в	 Двадесет	 и	 четвърти	 изборен	
район	–	София,	в	47-ото	Народно	съб-
рание	 24

	Решение № 1067-НС	 от	 22	 декември	
2021	г.	 относно	 обявяване	 на	 Дими-
тър	 Данаилов	 Недялков	 за	 народен	
представител	в	Деветнадесети	избо-
рен	район	–	Русенски,	в	47-ото	Народно	
събрание	 24
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

2. В т. 3 думите „Министерството на мла-
дежта и спорта в Министерство на спорта;“ 
се заличават.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 23 декември 2021 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Надежда Йорданова
8064

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното 
съб рание за избиране на Министерски съ-
вет на Република България (ДВ, бр. 106 от 

15.12.2021 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 6 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
В Решение на Народното събрание за из-

биране на Министерски съвет на Република 
България, прието на 13 декември 2021 г. (ДВ, 
бр. 106 от 15.12.2021 г.), думите „министър 
на спорта“ се заменят с думите „министър 
на младежта и спорта“.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 23 декември 2021 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Надежда Йорданова
8065

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 302
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам архиепископ Анселмо Гуидо 

Пекорари – Апостолически нунций в Репуб-
лика България, с орден „Мадарски конник“ 
първа степен за особено големите му заслуги 
за развитието на двустранните отношения 
между Република България и Светия престол.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за одобряване на допълнителни разходи и 
трансфери по държавния бюджет за 2021 г. 
за сметка на преизпълнението на данъчните 
приходи по държавния бюджет за 2021 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга-
рия и чл. 26, ал. 10 от Закона за публичните 
финанси

Р Е Ш И :
1. За сметка на преизпълнението на 

данъчните приходи по държавния бюджет 
за 2021 г. одобрява допълнителен трансфер 
от държавния бюджет по бюджета на дър-
жавното обществено осигуряване за 2021 г. 
в размер до 750 млн. лв. за допълнителни 
суми към пенсията или сбора от пенсиите 
заедно с добавките и компенсациите към 
тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. 
месечно, считано от 1 януари 2022 г.

2. За сметка на преизпълнението на данъч-
ните приходи по държавния бюджет за 2021 г. 
одобрява допълнителни разходи по бюджета 
на Министерството на енергетиката за 2021 г. 
в размер до 450 млн. лв. за компенсация за 
високите цени на електрическата енергия и 
природния газ за крайните небитови пот- 
ребители за първото тримесечие на 2022 г.

Решението е прието от 47-ото Народно 
съб рание на 23 декември 2021 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

8063

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното 
съб рание за приемане на структура на Ми-
нистерския съвет на Република България 

(ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 7 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
Изменя Решение на Народното събрание 

за приемане на структура на Министерския 
съвет на Република България, прието на 13 
декември 2021 г. (ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), 
както следва:

1. В т. 2 думите „Министерство на спор-
та“ се заменят с думите „Министерство на 
младежта и спорта“.
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Издаден в София на 21 декември 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър на външните работи:  

Теодора Генчовска
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

8006

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на икономиката и 
индустрията и на министъра на иновациите 
и растежа. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
17 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

7926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на земеделието 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на земеде-
лието за 2021 г. в размер до 3 408 733 лв. 
за изплащане на обезщетения по Закона за 
държавния служител и по Кодекса на труда.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите за персонал по бюджета 
на Министерството на земеделието, разпре-
делени, както следва:

1. „Политика в областта на земеделието 
и селските райони“ – общо с 3 156 938 лв., 
в това число:

а) бюджетна програма „Земеделски 
земи“ – с 412 109 лв.;

б) бюджетна програма „Растениевъд-
ство“ – с 288 047 лв.;

в) бюджетна програма „Животновъд-
ство“ – с 20 225 лв.;

г) бюджетна програма „Безопасност по 
хранителната верига“ – с 2 436 557 лв.

2. „Политика в областта на съхраняването 
и увеличаването на горите и дивеча“, бю-
джетна програма „Специализирани дейности 
в горските територии“ – с 203 748 лв.

3. Бюджетна програма „Администра-
ция“ – с 48 047 лв.

Чл. 3. Министърът на земеделието да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на земеделието за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

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

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за изпълнение на бюджета на разделеното 
Министерство на икономиката до края на 

2021 година

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

Член единствен. (1) До края на 2021 г. 
извършването на разходи, предоставянето 
на трансфери и администрирането на при-
ходи от Министерството на икономиката и 
индустрията и от Министерството на инова-
циите и растежа са за сметка на бюджета на 
разделеното Министерство на икономиката. 
Министърът на икономиката и индустрията 
е първостепенен разпоредител с бюджета 
на разделеното Министерство на икономи-
ката, като министърът на икономиката и 
индустрията и министърът на иновациите 
и растежа се споразумяват съгласно чл. 6, 
ал. 2 от Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор за управлен-
ската си отговорност при изпълнението на 
съответните политики и програми. 

(2) При необходимост във връзка с извърш-
ването на разходи за персонал за Министер-
ството на иновациите и растежа може да се 
извършат вътрешнокомпенсирани промени 
по бюджета на разделеното Министерство 
на икономиката за увеличаване на разходите 
за персонал, за което министърът на иконо-
миката и индустрията уведомява министъра 
на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. и т. 5 от Решение на Народното 
събрание за приемане на структура на Ми-
нистерския съвет на Република България от 
13 декември 2021 г. (ДВ, бр. 106 от 2021 г.).



БРОЙ 110  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  5   

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

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

съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.)

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2021 г. в размер 31 425 лв. 
за изплащане на стипендии на учениците 
от общинските училища и на стипендии и 
на еднократно финансово подпомагане на 
учениците от държавните училища, финан-
сирани от Министерството на културата, 
разпределени, както следва:

1. по бюджетите на общините – 8370 лв., 
разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на 
културата – 23 055 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, 
т. 1 се предоставят по бюджетите на общи-
ните от централния бюджет под формата на 
обща субсидия за делегираните от държавата 
дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигу-
ри за сметка на предвидените средства по 
централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да 
се увеличат разходите по „Политика в областта 
на създаване и популяризиране на съвременно 
изкуство в страната и в чужбина и достъп до 
качествено художествено образование“, бюджет-
на програма „Обучение на кадри в областта 
на изкуството и културата“, по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г.

(2) Със сумата 55 050 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2021 г.

(3) Със сумата 23 055 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на културата да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за 
публичните финанси и чл. 2 от Постановле-
ние № 138 на Министерския съвет от 2021 г. 
за приемане на Програма на мерките за за-
крила на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение 
към чл. 1, ал. 1, т. 1

Разпределение на допълнителни трансфери 
за доизплащане от общинските училища 
на стипендии на ученици по раздел I на 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища през 2021 година

Община Област Средства за 
стипендии 
на ученици 

от общински 
училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Бургас Бургас 675 675

Благоевград Благоевград 2025 2025

Кюстендил Кюстендил 3510 3510

Пловдив Пловдив 675 675

Столична 
община

София-град 675 675

Шумен Шумен 810 810

ОБЩО 8370

8030
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образова-

нието и науката за 2021 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 2021 г. в общ 
размер до 6 400 000 лв. за саниране, ремонт 
и обзавеждане на студентските общежития 
на държавните висши училища.

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

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на равен достъп до качествено висше обра-
зование и развитие на научния потенциал“, 
бюджетна програма „Студентско подпома-
гане“, по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г.

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

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2021 г. на базата на фак-
тически извършени разходи от държавните 
висши училища и да уведоми министъра на 
финансите.

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

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8031

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

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

Министерството на вътрешните работи

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

Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 12, 
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. показател 
„Максимален размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъдат поети през 
2021 г.“ със сума в размер на 16 045 804 лв.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
29 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8032

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за определяне на нов размер на социалната 
пенсия за старост

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

Член единствен. Определя от 25 декември 
2021 г. нов размер на социалната пенсия за 
старост – 170,00 лв. месечно.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 328 на Министер-

ския съвет от 2021 г. за определяне на услови-
ята и реда за изплащане на компенсации на 
работници и служители и на самоосигуряващи 
се лица, осигурени в икономически дейности, 
за които са наложени от държавен орган 
временни ограничения за осъществяването 
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им в периода на обявено извънредно поло-
жение или обявена извънредна епидемична 
обстановка (обн., ДВ, бр. 87 от 2021 г.; изм.,  
бр. 102 от 2021 г.), в чл. 2, ал. 4 думите „в 
рамките на 2021 г.“ се заличават. 

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално 
осигуряване.

§ 3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 
25 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8033

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2021 г. за финан-
сово осигуряване на дейности по национални 

програми за развитие на образованието

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 34 206 лв., разпределени по 
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно 
приложението, за финансово осигуряване на 
дейности по следните национални програми 
за развитие на образованието:

1. „Роден език и култура зад грани-
ца“ – 8000 лв. по модул 3 „Партньорства“;

2. „Професионално образование и обуче-
ние“ – 26 206 лв. по модул Б „Модернизиране 
на учебното съдържание“.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаление на 
утвърдените разходи по „Политика в облас-
тта на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 

Учене през целия живот“, бюджетна програ-
ма „Осигуряване на качеството в системата 
на предучилищното и училищното образо-
вание“, по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се пре-
доставят по бюджетите на общините от 
централния бюджет под формата на обща 
субсидия за делегираните от държавата 
дейности за сметка на намаление на бю-
джетното взаимоотношение на централния 
бюджет с бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г.

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

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2021 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 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a 
от Закона за публичните финанси и т. 3 от 
Решение № 257 на Министерския съвет от 
2021 г. за одобряване на национални програми 
за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на кметовете на съответните 
общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение 
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Община Област НП „Роден език и 
култура зад граница“

(в лв.)

НП „Професионално об-
разование и обучение“

(в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград Благоевград 1 000  1 000

Бургас Бургас  1 798 1 798

Провадия Варна  6 510 6 510

Велико Търново Велико Търново 2 000  2 000

Габрово Габрово 1 000  1 000

Пловдив Пловдив 1 000 3 877 4 877
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Община Област НП „Роден език и 
култура зад граница“

(в лв.)

НП „Професионално об-
разование и обучение“

(в лв.)

Общо
(в лв.)

Столична София-град 2 000 6 869 8 869

Димитровград Хасково 1 000  1 000

Нови пазар Шумен  7 152 7 152

ОБЩО  8 000 26 206 34 206
8034

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8035

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на транспорта 

и съобщенията за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на транс-
порта и съобщенията за 2021 г. в размер до 
60 000 000 лв. за предоставяне на безвъз-
мездни средства на въздушните превозвачи 
с оперативен лиценз на въздушен превозвач 
на Общността с разрешение за превоз на 
пътници, издаден от главния директор на 
Главна дирекция „Гражданска въздухопла-
вателна администрация“, съгласно чл. 109 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2021 г. по централния 
бюджет в частта за допълващи и компенси-
ращи мерки във връзка с COVID-19 и други 
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със средствата по чл. 1, ал. 1 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на транспорта“, бюджетна програма 
„Организация, управление на транспорта, 
осигуряване на безопасност, сигурност и 
екологосъобразност“, по бюджета на Ми-
нистерството на транспорта и съобщенията 
за 2021 г.

(2) По бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2021 г. по 
„Политика в областта на транспорта“, бю-
джетна програма „Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на безопасност, 
сигурност и екологосъобразност“, да се 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на Община Русе за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
за други целеви разходи за 2021 г. в размер 
на 2 665 500 лв. по бюджета на Община Русе 
за довършване на дейностите по възстано-
вяване на инфраструктурата на летище Русе 
и осигуряване на неговата експлоатационна 
годност.

(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 да 
се осигури чрез преструктуриране на раз-
ходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Кметът на община Русе да извър-
ши оценка за съответствието с режима по 
държавните помощи за предоставянето на 
допълнителния трансфер по чл. 1, да изгот-
ви уведомление по реда на чл. 108, ал. 3 от 
Договора за функционирането на Европей-
ския съюз и да предостави на министъра 
на финансите необходимата информация за 
изпращане на уведомлението до Европей-
ската комисия.

Чл. 3. Допълнителният трансфер по чл. 1 
може да се разходва след получаването на 
положително решение от Европейската 
комисия или на решение, че помощта не 
е държавна помощ по смисъла на чл. 107, 
ал. 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г., включително 
на бюджетните взаимоотношения на Община 
Русе с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 5. Постъпилите по бюджета на Общи-
на Русе средства по чл. 1 се възстановяват 
в централния бюджет, в случай че не се 
разходват по предназначение.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на кмета на община Русе.
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създаде администриран разходен параграф 
„Предоставяне на безвъзмездни средства на 
въздушните превозвачи с оперативен лиценз 
на въздушен превозвач на Общността с раз-
решение за превоз на пътници, издаден от 
главния директор на Главна дирекция „Граж-
данска въздухоплавателна администрация“, 
в размер на 60 000 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
утвърдените показатели по чл. 24, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

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

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 
изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията.

Чл. 4. Министърът на транспорта и съоб-
щенията да извърши налагащите се промени 
по бюджета на Министерството на транспор-
та и съобщенията за 2021 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона 
за публичните финанси във връзка с чл. 1, 
ал. 5, т. 6, буква „а“, ал. 7, чл. 76, ал. 1 и 
чл. 109, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на транспорта и 
съобщенията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
20 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 455 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по облас- 
ти на политики/бюджетни програми по бю-
джета на Министерството на транспорта и 

съобщенията за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенси-
рани промени на утвърдените разходи по 

области на политики/бюджетни програми по 
бюджета на Министерството на транспорта 
и съобщенията за 2021 г., както следва:

1. намаляване на утвърдените разходи 
по „Политика в областта на транспорта“ с 
243 000 лв., в т.ч. по програми:

а) увеличаване на утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Развитие и поддръжка 
на транспортната инфраструктура“ с 8200 лв.;

б) намаляване на утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Организация, управ- 
ление на транспорта, осигуряване на без- 
опасност, сигурност и екологосъобразност“ с 
251 200 лв., в т.ч. увеличаване на показател 
„Персонал“ с 92 000 лв.;

2. намаляване на утвърдените разходи 
по „Политика в областта на съобщенията и 
информационните технологии“, по бюджетна 
програма „Развитие на съобщенията и ин-
формационните технологии“, с 80 000 лв., в 
т.ч. увеличаване на показател „Персонал“ с 
224 000 лв.;

3. увеличаване на утвърдените разходи 
по бюджетна програма „Административно 
обслужване, медицинска и психологическа 
експертиза“ с 323 000 лв., в т.ч. намаляване 
на показател „Персонал“ с 316 000 лв.

(2) По бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2021 г., по 
„Политика в областта на транспорта“, бю-
джетна програма „Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура“, да се създаде 
администриран разходен параграф „Съпът-
стващи разходи по Проект „Изграждане на 
нов комбиниран мост между градовете Ви-
дин – Калафат“ в размер на 8200 лв.

Чл. 2. Министърът на транспорта и съоб-
щенията да извърши налагащите се от чл. 1 
промени по бюджета на Министерството на 
транспорта и съобщенията за 2021 г., като 
уведоми за това министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на транспорта и 
съобщенията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
20 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8037
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на околната 

среда и водите за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на околната 
среда и водите за 2021 г. в размер  600 000 лв. 
за изплащане на обезщетения по Закона за 
държавния служител и по Кодекса на труда.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджетна програма 
„Администрация“ по бюджета на Министер-
ството на околната среда и водите.

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

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8038

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

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

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политика/бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на енергетиката за 
2021 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на устойчивото и конкурен-
тоспособно енергийно развитие“, бюджетна 
програма „Устойчиво енергийно развитие“, 
със 130 000 лв. по показател „Персонал“;

2. увеличава утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Администрация“ със 
130 000 лв. по показател „Персонал“.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

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

§ 3. Постановлението влиза в сила на 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8039

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на икономи-

ката за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на иконо-
миката за 2021 г. в размер на 630 000 лв. 
за изплащане на обезщетения по Закона за 
държавния служител и по Кодекса на труда.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджетна програма 
„Администрация“ по бюджета на Министер-
ството на икономиката за 2021 г., в т.ч. по 
показател „Персонал“, в размер на 630 000 лв.

Чл. 3. Министърът на икономиката и ин-
дустрията да извърши съответните промени 
по бюджета на Министерството на иконо-
миката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на енергети-

ката за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на енерге-
тиката за 2021 г. в размер на 224 200 лв. за 
изплащане на обезщетения по Закона за 
държавния служител и по Кодекса на труда.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджетна програма 
„Администрация“, показател „Персонал“, по 
бюджета на Министерството на енергетиката.

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

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила на 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на културата 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на културата 
за 2021 г. в размер на 80 749 лв. за изплаща-
не на обезщетения по Закона за държавния 
служител и по Кодекса на труда.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи по 
централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по показателя „Персонал“ 
на бюджетна програма „Администрация“ по 
бюджета на Министерството на културата 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на културата да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8042

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на здравеопаз-

ването за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 13 500 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2021 г. с 
цел осигуряване на бързи антигенни тестове 
за диагностика на SARS-CoV-2.

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

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
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на промоцията, превенцията и контрола на 
общественото здраве“, бюджетна програма 
„Профилактика и надзор на заразните бо-
лести“, по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. (1) За неусвоените до 31 декември 
2021 г. средства по чл. 1, ал. 1 може да се 
използва сметката за чужди средства на 
Министерството на здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 
изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Министерството на 
здравеопазването по чл. 2.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централ-
ния бюджет за 2021 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 здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
23 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на здравеопаз-

ването за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 40 000 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2021 г. 
за закупуване на бързи антигенни тестове 
за откриване на  SARS-CoV-2 за изследване 
на учениците.

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

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
разходите по „Политика в областта на 
промоцията, превенцията и контрола на 
общественото здраве“, бюджетна програма 

„Профилактика и надзор на заразните бо-
лести“, по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г.

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

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 
изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Министерството на 
здравеопазването по чл. 1.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централ-
ния бюджет за 2021 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 здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
23 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8044

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджета на Министерството на здраве- 

опазването за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 54 000 000 лв. по бюджета 
на Министерството на здравеопазването 
за 2021 г. за увеличаване на предоставения 
трансфер по бюджета на Националната здрав-
ноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване 
на средства за подкрепа на персонала на 
първа линия, пряко ангажиран с дейности 
по предотвратяване на разпространението на 
COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона 
за мерките и действията по време на извън-
редното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 
преодоляване на последиците, включително 
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за поставяне на ваксини срещу COVID-19 
на здравнонеосигурени лица.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на здравеопазването за 
2021 г. с 54 000 000 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят, 
както следва:

1. за сметка на икономии на трансферите 
по централния бюджет за 2021 г., в частта за 
бюджета на Националната здравноосигури-
телна каса за 2021 г. – 39 300 000 лв.;

2. за сметка на икономии на трансфери 
по бюджета на разделеното Министерство 
на икономиката – 14 700 000 лв.

Чл. 3. (1) Променя бюджетните вза-
имоотношения (трансфери) по бюджета на 
разделеното Министерство на икономиката, 
бюджетни взаимоотношения с други бюджет-
ни организации и предоставени трансфери 
за Държавно предприятие „Управление и 
стопанисване на язовири“ с 14 700 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
разделеното Министерство на икономиката за  
2021 г. с 14 700 000 лв.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването 
и министърът на икономиката и индустри-
ята да извършат произтичащите промени 
по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят 
министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
съответните промени по централния бюджет 
за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 360 на Минис-

терския съвет от 2021 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2021 г. 
(ДВ, бр. 91 от 2021 г.) се създава чл. 4:

„Чл. 4. (1) За предоставяне на средствата 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката 
за чужди средства на Министерството на 
здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 
изпълнението на съответните разходни по-
казатели по бюджета на Министерството на 
здравеопазването по чл. 2.“

§ 2. В Постановление № 374 на Минис-
терския съвет от 2021 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването за 2021 г. 
(ДВ, бр. 93 от 2021 г.) се създава чл. 4:

„Чл. 4. (1) За извършване на плащанията 
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката 
за чужди средства на Министерството на 
здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. 
по сметката по ал. 1 суми се отразяват в 
изпълнението на съответните разходни по-

казатели по бюджета на Министерството на 
здравеопазването по чл. 2.“

§ 3. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 106, ал. 6 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 
2021 г. и чл. 5, ал. 7 от Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2021 г.

§ 4. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на здравеопазването, 
на министъра на икономиката и индустрията 
и на управителя на Националната здравно-
осигурителна каса.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 
23 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8045

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 464 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на здравеопазването 

за 2021 г.

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

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

1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, 

превенцията и контрола на общественото 
здраве“ с 10 429 900 лв., в т.ч. по:

аа) бюджетна програма „Промоция и 
превенция на незаразните болести“ със 
124 600 лв.;

бб) бюджетна програма „Профилак-
тика и надзор на заразните болести“ с 
10 302 600 лв.;

вв) бюджетна програма „Намаляване тър-
сенето на наркотични вещества“ с 2700 лв.;

б) „Политика в областта на диагностиката 
и лечението“ с 2 773 900 лв., в т.ч. по:

аа) бюджетна програма „Контрол на ме-
дицинските дейности, здравна информация и 
електронно здравеопазване“ с 1 198 700 лв.;

бб) бюджетна програма „Медико-соци-
ални грижи за деца в неравностойно поло-
жение, майчино и детско здравеопазване“ с 
1 575 200 лв.;

в) бюджетна програма „Администрация“ 
с 665 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, 

превенцията и контрола на общественото 
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здраве“, бюджетна програма „Държавен 
здравен контрол“ с 811 800 лв.;

б) „Политика в областта на диагностиката 
и лечението“ с 11 948 800 лв., в т.ч. по:

аа) бюджетна програма „Осигуряване на 
медицинска помощ на специфични групи от 
населението“ с 1 680 700 лв.;

бб) бюджетна програма „Спешна меди-
цинска помощ“ с 4 841 200 лв.;

вв) бюджетна програма „Психиатрична 
помощ“ с 3 895 500 лв.;

гг) бюджетна програма „Осигуряване на 
кръв и кръвни продукти“ с 1 531 400 лв.;

в) „Политика в областта на лекарстве-
ните продукти и медицинските изделия“, 
бюджетна програма „Достъпни и качествени 
лекарствени продукти и медицински изделия“ 
с 1 108 200 лв.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465 
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на спорта 

за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на спорта за 
2021 г. в размер на 104 037 лв. за изплащане 
на обезщетения по Закона за държавния 
служител и по Кодекса на труда.

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

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджетна програма 
„Администрация“, показател „Персонал“, 
по бюджета на Министерството на спорта 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на спорта да извърши 
съответните промени по бюджета на Минис-
терството на спорта за 2021 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
22 декември 2021 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8047

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение на Наредбата за изме-
нение и допълнение на Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане на про-
дажби в търговските обекти чрез фискални 
устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. 
и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 

2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)

§ 1. В § 71, ал. 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби думите „31 декември 
2021 г.“ се заменят с „30 септември 2022 г.“.

Заключителни разпоредби

§ 2. В преходните и заключителните раз-
поредби към Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. 
за регистриране и отчитане чрез фискални 
устройства на продажбите в търговските 
обекти, изискванията към софтуерите за 
управлението им и изисквания към лицата, 
които извършват продажби чрез електронен 
магазин (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) в § 43 се правят 
следните изменения:

1. В ал. 1 думите „31 декември 2021 г.“ се 
заменят с „30 септември 2022 г.“.

2. В ал. 2 думите „31 януари 2022 г.“ се 
заменят с „31 октомври 2022 г.“.

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

Министър: 
Асен Василев

7977
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за участие в първично регулиране на чес-
тотата, автоматично вторично регулиране 
и ръчно вторично регулиране на честотата 
и обменните мощности от производители 
и потребители, публикувани на сайта на 
независимия преносен оператор, и на тези 
правила.“

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) 714/2009“ 

се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1222 на 
Комисията от 24 юли 2015 г. за установя-
ване на насоки относно разпределянето на 
преносната способност и управлението на 
претоварването, Регламент (ЕС) 2016/1719 
на Комисията от 26 септември 2016 г. за 
установяване на насока относно предварител-
ното разпределяне на преносна способност 
и Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. от-
носно вътрешния пазар на електроенергия“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На границите, където е реализирано 

пазарно обединение на българската пазар-
на зона със съседна такава, независимият 
преносен оператор определя междусистемна 
преносна способност за разпределение чрез 
имплицитни търгове, което се осъществява 
от оператора на борсовия пазар.“

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

1. Точка 5 се изменя така:
„5. договор за закупуване на разполагае-

мост за участие в първично регулиране на 
честотата;“.

2. Точка 6 се изменя така:
„6. договор за закупуване на разполага-

емост за участие в автоматично вторично 
регулиране на честотата и обменните мощ-
ности;“.

3. Създава се т. 6а:
„6а. договор за закупуване на разполагае-

мост за участие в ръчно вторично регулиране 
на честотата и обменните мощности;“.

4. В т. 14 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „и небитови“ се заличават;
б) в т. 4 думите „1 MW“ се заменят с 

„500 kW“.
2. В ал. 3, т. 2 след думата „доставчик“ 

се добавя „в случаите, предвидени в Закона 
за енергетиката“.

§ 8. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 5, 

6 и 6а е предоставянето на разполагаемост 
за участие в първично регулиране на често-
тата, автоматично вторично регулиране на 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО 
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Правила за изменение и допълнение на Пра-
вила за търговия с електрическа енергия 
(обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 39 
от 2014 г., бр. 90 от 2015 г., бр. 100 от 2017 г., 
бр. 72 от 2018 г., бр. 35 от 2019 г.; изм. и доп., 

бр. 40 от 2020 г.)

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

1. Точка 4 се изменя така:
„4. разполагаемост за участие в първично 

регулиране на честотата, автоматично вто-
рично регулиране и ръчно вторично регули-
ране на честотата и обменните мощности;“.

2. Точка 5 се отменя.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „диспечирани“ се заменя 

с „диспечируеми“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търговските участници по ал. 1, реги-

стрирани на пазара на балансираща енергия 
като доставчици на балансираща енергия, в 
резултат на участие в автоматично вторично 
регулиране и ръчно вторично регулиране, 
предоставят разполагаемост (диапазон) за 
регулиране нагоре, определен от независимия 
преносен оператор, и в рамките на който 
диапазон нямат право да сключват сделки 
на пазара чрез двустранни договори или на 
борсовия пазар на електрическа енергия.“

3. В ал. 3 думите „във вторично регули-
ране“ се заменят с „в автоматично вторично 
регулиране и ръчно вторично регулиране“.

4. В ал. 4 думите „третично регулиране“ 
се заменят с „автоматично вторично регу-
лиране и ръчно вторично регулиране“.

5. В ал. 5 думите „третично регулиране“ се 
заменят с „автоматично вторично регулиране 
и ръчно вторично регулиране“.

6. В ал. 9 думата „диспечирани“ се заменя 
с „диспечируеми“.

§ 3. В чл. 8, ал. 1 думата „диспечирани“ 
се заменя с „диспечируеми“.

§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Независимият преносен оператор 

сключва сделки за закупуване на разполага-
емост за участие в първично регулиране на 
честотата, автоматично вторично регулиране 
и ръчно вторично регулиране на честотата и 
обменните мощности с търговски участници, 
които притежават диспечируеми производ-
ствени и/или потребяващи обекти и/или 
агрегирани съоръжения/обекти съгласно 
изискванията на Закона за енергетиката, 
правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за 
енергетиката, Правилата за провеждане на 
търгове за закупуване на разполагаемост 
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§ 23. В чл. 54, т. 1 думите „пазарните 
сегменти, администрирани от оператора на 
борсовия пазар“ се заменят с „организиран 
борсов пазар на електрическа енергия“.

§ 24. В чл. 56а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 3, т. 1, подточка 1.1 думите „1 MW“ 
се заменят с „500 kW“.

2. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „и небитови“ се заличават;
б) в т. 2 думите „1 MW“ се заменят с 

„500 kW“.
3. В ал. 6 думите „1 MW“ се заменят с 

„500 kW“.
§ 25. В чл. 56б се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „1 MW“ се заменят с 

„500 kW“;
б) в т. 2 думите „1 MW“ се заменят с 

„500 kW“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 26. В чл. 56в се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 3 думите „1 MW и над 1 MW“ се 

заменят с „500 kW и над 500 kW“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „1 MW и над 

1 MW“ се заменят с „500 kW и над 500 kW“, 
а предлогът „във“ се заменя с „в“;

б) в т. 2 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

3. Алинея 6 се отменя.
§ 27. В чл. 56г след думите „В случаите“ 

се добавя „по чл. 56а, ал. 4, 11 и 12“.
§ 28. В чл. 56д, ал. 1 думите „1 MW“ се 

заменят с „500 kW“.
§ 29. В чл. 57 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Координаторите на стандартни ба-

лансиращи групи нямат право да прехвър-
лят отговорността за балансиране на друг 
координатор на балансираща група.“

§ 30. В чл. 60, ал. 6 думите „1 MW и над 
1 MW“ се заменят с „500 kW и над 500 kW“.

§ 31. В чл. 62 ал. 6 се отменя.
§ 32. В чл. 63, ал. 2 думите „1 MW“ се 

заменят с „500 kW“.
§ 33. В чл. 68, ал. 2 думите „координатор 

на балансираща група и координатор с общ 
финансов сетълмент“ се заменят с „и коор-
динатор на балансираща група“.

§ 34. В чл. 69 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

честотата и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности.“

§ 9. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 7 

е предоставянето на нетна електрическа 
енергия от активирана разполагаемост за 
участие в първично регулиране на често-
тата, автоматично вторично регулиране на 
честотата и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности.“

§ 10. В чл. 19, ал. 3 думите „и небитови“ 
се заличават.

§ 11. В чл. 21, ал. 2 думите „съответния 
пазарен сегмент“ се заменят с „организиран 
борсов пазар на електрическа енергия“.

§ 12. В чл. 23, ал. 2 думата „преносна“ се 
заменя с „електропреносната“.

§ 13. В чл. 24, ал. 1 думите „1 MW“ се 
заменят с „500 kW“.

§ 14. В чл. 26, ал. 2 думите „1 MW и над 
1 MW“ се заменят с „500 kW и над 500 kW“.

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

1. В ал. 1 думите „чл. 11, ал. 17“ се заме-
нят с „чл. 11, т. 17“, а думите „1 MW и над 
1 MW“ се заменят с „500 kW и над 500 kW“.

2. В ал. 2 думите „1 MW и над 1 MW“ се 
заменят с „500 kW и над 500 kW“.

§ 16. В чл. 27, ал. 1 думите „чл. 11, т. 1, 
2, 5, 6 и 7“ се заменят с „чл. 11, т. 1, 2, 5, 
6, 6а и 7“.

§ 17. В чл. 28, ал. 1 думите „и небитовите“ 
се заличават.

§ 18. В чл. 29 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 3:
а) в изр. първо думите „по електропре-

носната мрежа“ се заменят с „през елек-
тропреносната мрежа“, а думите „по елек-
троразпределителната мрежа“ се заменят с 
„до/през електроразпределителната мрежа“;

б) в изр. второ думите „по електропренос-
ната мрежа“ се заменят с „през електропре-
носната мрежа“.

2. В ал. 4, изр. първо думите „през елек-
троразпределителната мрежа“ се заменят с 
„до/през електроразпределителната мрежа“.

§ 19. В чл. 31а думите „по чл. 29, ал. 6“ се 
заменят с „освен в случаите по чл. 29, ал. 7“.

§ 20. В чл. 33, ал. 5 думите „(Crossborder 
intraday – XBID)“ се заменят с „(Single Intraday 
Coupling – SIDC)“.

§ 21. В чл. 35, ал. 1 думите „всеки отделен 
пазарен сегмент, част от борсовия пазар“ 
се заменят с „организиран борсов пазар на 
електрическа енергия“.

§ 22. В чл. 36, ал. 1 думите „от оператор 
на борсовия пазар“ се заличават.
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2. В ал. 3 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

3. В ал. 4 навсякъде думите „1 MW и над 
1 MW“ се заменят с „500 kW и над 500 kW“.

§ 35. В чл. 69а навсякъде думите „1 MW 
и над 1 MW“ се заменят с „500 kW и над 
500 kW“.

§ 36. В чл. 70 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

2. В ал. 4 навсякъде думите „1 MW“ се 
заменят с „500 kW“.

3. В ал. 5 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

§ 37. В чл. 71 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 3 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

2. В ал. 4 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

3. В ал. 5 думите „1 MW“ се заменят с 
„500 kW“.

§ 38. В чл. 73, ал. 1 думите „1 MW“ се 
заменят с „500 kW“.

§ 39. В чл. 77 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 8 думите „регулиране или предос-
тавяне на бавен (студен) резерв за замест-
ване“ се заменят с „автоматично вторично 
регулиране и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности“.

2. В ал. 15 думите „необходимия ре-
зерв – вторичен, третичен и студен“ се за-
менят с „необходимата разполагаемост за 
автоматично вторично регулиране и ръчно 
вторично регулиране на честотата и обмен-
ните мощности“.

§ 40. В чл. 89 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „Правилата за търговия 
с електрическа енергия“ се заменят с „тези 
правила“.

2. В ал. 10 думите „под 1 MW“ се заменят 
с „ , по-малка от 500 kW,“.

3. В ал. 11 думите „1 MW и над 1 MW“ 
се заменят с „500 kW и над 500 kW“.

§ 41. В чл. 102, ал. 8 думите „чл. 62, ал. 6“ 
се заменят с „чл. 104, ал. 2“.

§ 42. В чл. 102а се правят следните из-
менения:

1. В ал. 1 думите „ , в случай че желае 
обектът да се снабдява с електрическа енер-
гия от настоящия доставчик“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че новият собственик или 

ползвател желае обектът да се снабдява 
с електрическа енергия от настоящия му 
доставчик и са изпълнени изискванията на 

ал. 1 не по-късно от 25-о число на текущия 
месец, независимият преносен оператор/
операторът на електроразпределителната 
мрежа регистрира смяната на собственика 
или ползвателя от 1-во число на следващия 
месец, като обектът остава на пазара по 
свободно договорени цени при доставчика 
на предишния ползвател/собственик.“

3. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заменят с 
„ал. 2“.

§ 43. В чл. 103 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 4 думите „чл. 104, ал. 1 и чл. 68, 
ал. 4“ се заменят с „чл. 68, ал. 4, чл. 103а, 
103б, 103в и 104“.

2. В ал. 9 думите „в срок 3 работни дни 
от постъпване на информацията по чл. 104, 
ал. 2“ се заменят с „в срок не по-късно от 2 
работни дни от постъпване на информацията 
по чл. 104, ал. 2“.

§ 44. Създават се чл. 103а, 103б и 103в:
„Чл. 103а. (1) При първоначална регистра-

ция на пазара по свободно договорени цени 
на производител на електрическа енергия, 
който е получил за съответните обекти 
уведомление за изпълнение на условията за 
предоставяне на достъп съгласно правилата 
по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката, 
избраният от производителя координатор 
подава искане до съответния мрежови опе-
ратор за регистрация на производителя в 
балансиращата му група, като следва да 
декларира, че е сключил с производителя 
договор по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, 
и/или по чл. 11, т. 17 и да представи инфор-
мация за решение на комисията за издаване 
на лицензия за дейността „производство на 
електрическа енергия“ или разрешение за 
започване осъществяването на лицензионна 
дейност в случаите, когато такива се изискват 
съгласно Закона за енергетиката.

(2) В случай че изискванията по ал. 1 са 
изпълнени, съответният мрежови оператор 
регистрира производителя в балансиращата 
група на координатора в срок не по-късно 
от един работен ден от постъпване на ис-
кането по ал. 1.

Чл. 103б. (1) В случаите, когато комисията 
разреши преобразуването на лицензиант, 
който е и координатор на балансираща група, 
лицето, което ще извършва лицензионната 
дейност и ще упражнява правата и задълже-
нията на координатор на балансираща група 
след преобразуването, подава искане/искания 
до съответния мрежови оператор за смяна 
на доставчик и за прехвърляне в неговата 
балансираща група на всички членове на 
балансиращата група на преобразувания 
лицензиант.
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(2) Искането/исканията се подава/подават 
незабавно след вписване на преобразуване-
то в търговския регистър, като се прилагат 
решението на комисията за разрешаване на 
преобразуването и списък на обектите на 
търговските участници, които се прехвърлят 
в състава на балансиращата му група.

(3) В случай че изискванията на ал. 2 са 
изпълнени, съответният мрежови оператор 
в срок до 3 работни дни от получаване на 
искането/исканията регистрира служебно 
смяната на доставчика/координатора считано 
от датата на вписване на преобразуването 
в търговския регистър, за което уведомява 
писмено приемащото дружество.

(4) Съответният мрежови оператор и ли-
цензиантът при необходимост актуализират 
договора по чл. 11, т. 8 и/или 13.

Чл. 103в. (1) В случаите на прехвърляне 
на търговско предприятие от лицензиант, 
който е и координатор на балансираща група, 
на лице, което ще извършва лицензионната 
дейност и ще упражнява правата и задъл-
женията на координатор на балансираща 
група след прехвърляне на търговското пред-
приятие, правоприемникът подава искане/
искания до съответния мрежови оператор 
за смяна на доставчик/координатор и за 
прехвърляне в неговата балансираща група 
на всички членове на балансиращата група 
на отчуждителя.

(2) Искането/исканията се подава/пода-
ват незабавно след сключване на договора 
за прехвърляне на търговско предприятие 
съгласно изискванията на чл. 15 от Търгов-
ския закон, като се прилагат договорът за 
прехвърляне на търговското предприятие 
и списък на обектите на търговските учас-
тници, които се прехвърлят в състава на 
балансиращата му група.

(3) В случай че изискванията на ал. 2 са 
изпълнени, съответният мрежови оператор 
в срок до 3 работни дни от получаване на 
искането/исканията регистрира служебно 
смяната на доставчика/координатора счита-
но от датата на влизане в сила на договора 
за прехвърляне на търговско предприятие, 
за което уведомява писмено дружеството 
приобретател.

(4) Съответният мрежови оператор и 
правоприемникът при необходимост акту-
ализират договора по чл. 11, т. 8 и/или 13.“

§ 45. В глава осма „Условия и ред за смяна 
на доставчика на електрическа енергия и на 
координатора на балансираща група. Достав-
чик от последна инстанция“ наименованието 
на раздел III се изменя така:

„Раздел III
Правила за снабдяване от доставчик от 

последна инстанция“.

§ 46. В чл. 104 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 след думите „отнемане на 
лицензия“ се поставя запетая и се добавя 
„отстраняване от пазара, прекратяване на 
договора за доставка“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При изтичане на срока на договор по 

чл. 11, т. 9 и/или 10, в случай че договорът не 
е подновен и не е в ход процедура по смяна 
на доставчика/координатора, която ще при-
ключи до изтичане срока на договора, нас- 
тоящият координатор/доставчик уведомява 
съответния мрежови оператор не по-късно 
от 5 работни дни преди изтичането на сро-
ка на договора обектът на такъв клиент да 
бъде прехвърлен в балансиращата група на 
доставчика от пос ледна инстанция.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се 
изменя така:

„(4) Независимият преносен оператор, 
съответно операторът на електроразпреде-
лителната мрежа, регистрира служебно в 
срока по чл. 103, ал. 9 смяната на досегаш-
ния координатор/доставчик с доставчик от 
последна инстанция. В случай че клиентът 
няма сключен договор с доставчик от послед-
на инстанция и не сключи такъв в указания 
му срок, доставката на електрическа енергия 
на клиента се преустановява до сключва-
нето на договор и заплащането на всички 
дължими суми за извършената доставка, 
включително за временно преустановяване 
и възстановяване на снабдяването.“

4. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават  
съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

§ 47. Член 104е се отменя.
§ 48. В чл. 104з, ал. 2 след думите „чл. 94, 

ал. 4“ се добавя „агрегирани по стандарти-
зиран товаров профил“.

§ 49. В чл. 105, ал. 3 думата „диспечирани“ 
се заменя с „диспечируеми“.

§ 50. В чл. 107 се правят следните изме-
нения:

1. В т. 1 думите „(първично и вторично)“ 
се заличават.

2. В т. 2 думите „(резерв за заместване)“ 
се заличават.

3. В т. 6 думите „от бавен (студен) резерв 
за заместване“ се заличават.

§ 51. В чл. 108, ал. 1 думите „вторично и 
третично“ се заменят с „автоматично вто-
рично и ръчно вторично“.

§ 52. В чл. 111 ал. 3 се изменя така:
„(3) Сключените сделки с доставчиците 

на балансираща енергия, които участват в 
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автоматично вторично и ръчно вторично 
регулиране, се уреждат съгласно условия-
та на договорите с независимия преносен 
оператор.“

§ 53. В чл. 116, ал. 3 думите „от бърз 
(минутен) и/или бавен (студен) резерв за 
заместване“ се заменят с „от автоматично 
вторично и ръчно вторично регулиране“.

§ 54. В чл. 117 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Участниците на балансиращия пазар 

трябва да бъдат определени като доставчици 
на балансираща енергия от автоматично 
вторично и ръчно вторично регулиране в 
съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 
от Закона за енергетиката и тези правила.“

2. В ал. 2 думите „не по-късно от два 
работни дни преди началото на периода, 
за който ще ги прилага“ се заменят с „до 
17,00 ч. на деня, предхождащ периода, за 
който ще ги прилага“.

§ 55. В чл. 119 думите „и регистър на 
координаторите, получили статут на агре-
гатори, доставчици на балансиращия пазар“ 
се заличават.

§ 56. В чл. 121 се правят следните изме-
нения:

1. В т. 4 навсякъде думата „диспечирани“ 
се заменя с „диспечируеми“.

2. В т. 5 думата „диспечираните“ се заменя 
с „диспечируемите“.

§ 57. В чл. 123, ал. 1 думата „диспечира-
ния“ се заменя с „диспечируемия“.

§ 58. В чл. 126, ал. 3 думите „и бавен 
(студен) резерв за заместване“ се заличават.

§ 59. В глава девета „Балансиращ пазар“ 
наименованието на раздел VI се изменя така: 
„Закупуване на разполагаемост за участие 
в първично регулиране на честотата, авто-
матично вторично регулиране на честотата 
и ръчно вторично регулиране на честотата 
и обменните мощности“.

§ 60. В чл. 129 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Независимият преносен оператор 

осигурява резерв за първично регулиране на 
честотата, автоматично вторично регулиране 
на честотата и ръчно вторично регулиране 
на честотата и обменните мощности от со-
лидарното участие на група агрегати чрез 
сключени договори между независимия 
преносен оператор и регистрираните достав-
чици на този резерв въз основа на тръжни 
процедури.“

2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „първично регулиране“ 

се заменят с „първично регулиране на чес-

тотата, автоматично вторично регулиране на 
честотата и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности“.

4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимият преносен оператор 

заплаща на доставчиците на резерв за пър-
вично регулиране на честотата, автоматично 
вторично регулиране на честотата и ръчно 
вторично регулиране на честотата и обмен-
ните мощности цена, определена от тръжния 
процес за съответния период на доставка.“

5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За всеки регулаторен период комиси-

ята определя пределна стойност на разходите 
на независимия преносен оператор за заку-
пуване на разполагаемост за допълнителни 
услуги.“

§ 61. В глава девета „Балансиращ пазар“ 
наименованието „Раздел VII Закупуване на 
вторичен резерв“ се заличава.

§ 62. В чл. 131 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „вторично регулиране“ 
се заменят с „първично регулиране на чес-
тотата, автоматично вторично регулиране на 
честотата и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности“.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 преди думите „вторично регу-

лиране“ се добавя „автоматично“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 63. В чл. 132 думите „Необходимият 

резерв за вторично регулиране“ се заменят 
с „Необходимата разполагаемост за участие 
в автоматично вторично регулиране на чес-
тотата и обменните мощности“.

§ 64. В чл. 133 навсякъде думите „ре-
зерв за вторично регулиране“ се заменят с 
„разполагаемост за участие в автоматично 
вторично регулиране на честотата и обмен-
ните мощности“.

§ 65. В глава девета „Балансиращ пазар“ 
раздел VIII „Закупуване и предложения на 
балансираща енергия от бърз (минутен) 
резерв за заместване“ става раздел VII и 
наименованието му се изменя така:

„Раздел VII
Закупуване и предложения на балансира-
ща енергия от разполагаемост за участие в 
ръчно вторично регулиране на честотата и 

обменните мощности“.

§ 66. В чл. 134 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Независимият преносен оператор 

закупува балансираща енергия от разпола-
гаемост за участие в ръчно вторично регу-
лиране на честотата и обменните мощности 



СТР.  20  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 110

нагоре при необходимост от възстановяване 
на разполагаемостта за участие в автома-
тично вторично регулиране на честотата и 
обменните мощности.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Независимият преносен оператор про-

дава балансираща енергия от разполагаемост 
за участие в ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности надолу 
при необходимост от възстановяване на 
разполагаемостта за участие в автоматично 
вторично регулиране на честотата и обмен-
ните мощности.“

§ 67. В чл. 135 ал. 1 се изменя така:
„(1) Източници на балансираща енергия са:
1. диспечируеми обекти на производители;
2. диспечируеми обекти на крайни клиенти 

на електрическа енергия;
3. диспечируеми агрегирани съоръжения/

обекти за производство/потребление на 
електрическа енергия.“

§ 68. В глава девета „Балансиращ пазар“ 
раздел IX „Приоритетен списък на източ-
ниците на балансираща енергия“, раздел X 
„Динамични параметри“, раздел XI „Форма на 
предоставяне и регистриране на предложения 
за балансиране“ и раздел XII „Активиране 
на предложения за балансиране“ стават съ-
ответно раздел VIII, раздел IX, раздел X и 
раздел XI, като запазват наименованията си.

§ 69. В чл. 150, ал. 1 думите „необходи-
мия резерв за вторично регулиране и/или“ 
се заличават.

§ 70. В чл. 152 думите „Дежурният диспе-
чер активира“ се заменят със „Системите 
за управление на независимия преносен 
оператор активират“.

§ 71. В чл. 155, ал. 6 думата „диспечирани“ 
се заменя с „диспечируеми“.

§ 72. В чл. 156 се правят следните изме-
нения:

1. Точка 2 се изменя така:
„2. небаланс спрямо диспечерска инструк-

ция, определен за всеки производствен диспе-
чируем блок (централа) или диспечируем 
потребяващ обект, определен като разлика 
между планираното производство съгласно 
нетната договорена позиция, разпоредената 
диспечерска инструкция и реалното произ-
водство съгласно нетната измерена позиция; 
когато блок на производителя участва в пър-
вично регулиране на честотата, автоматично 
вторично регулиране на честотата и ръчно 
вторично регулиране на честотата и обмен-
ните мощности или изпълнява диспечерско 
разпореждане за намаляване на изходната 
мощност под необходимата за покриване на 
количествата съгласно регистрираните му 

графици, се приема, че съответният произ-
водител няма небаланс;“.

2. В т. 3 думите „първично и/или вторично 
регулиране на честота и обменни мощности“ 
се заменят с „първично регулиране на чес-
тотата, автоматично вторично регулиране на 
честотата и ръчно вторично регулиране на 
честотата и обменните мощности“.

§ 73. В чл. 158, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В т. 3 думите „във вторичното регули-
ране, предоставяне на бавен (студен) резерв 
за заместване“ се заменят с „в автоматично 
вторично регулиране на честотата и/или в 
ръчно вторично регулиране на честотата и 
обменните мощности“.

2. В т. 4 думите „във вторично регулира-
не“ се заменят с „в автоматично вторично 
регулиране на честотата и/или ръчно вто-
рично регулиране на честотата и обменните 
мощности“.

§ 74. В чл. 168 т. 5 се изменя така:
„5. сделки за закупуване на разполага-

емост за участие в първично регулиране на 
честотата, автоматично вторично регулиране 
и ръчно вторично регулиране на честотата 
и обменните мощности;“.

§ 75. В чл. 171 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „ще бъде“ се заменят 
с „е“.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията може да дава задължителни 

указания за процедурата по ал. 2.“
§ 76. В чл. 174 ал. 4 се изменя така:
„(4) Количеството енергия от активиран 

небаланс (КЕАН) се определя по формулата:

,
където:
∑ КЕАСРsb е сумарното количество енер-

гия, с което обектите на балансираща група b 
действително са увеличили производството и/
или намалили потреблението си за интервал 
на сетълмент s вследствие на активирани 
предложения от предоставена разполагаемост 
за ръчно вторично регулиране на честотата 
и обменните мощности;

∑ КЕАВР+sb – сумарното количество енер-
гия, с което обектите на балансираща група b 
действително са увеличили производството 
си за интервал на сетълмент s вследствие на 
активирано автоматично вторично регулиране 
и ръчно вторично регулиране нагоре;

∑ КЕАВР-sb – сумарното количество енер-
гия, с което обектите на балансираща група b 
действително са намалили производството за 
интервал на сетълмент s вследствие на акти-
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вирано автоматично вторично регулиране и 
ръчно вторично регулиране надолу;

∑ КЕРП+sb – сумарното количество енер-
гия от разпоредено предложение нагоре, с 
което обектите на балансираща група b са 
увеличили производството си или са намалили 
потреблението си за интервал на сетълмент s 
вследствие на активирани предложения за 
балансиране нагоре;

∑ КЕPЗ-sb – сумарното количество енер-
гия от разпоредено предложение надолу, с 
което обектите на балансираща група b са 
намалили производството или са увеличили 
потреблението си за интервал на сетълмент s 
вследствие на активирани предложения за 
балансиране надолу.“

§ 77. В чл. 175 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „от вторично регулира-
не и бавен (студен) резерв за заместване“ се 
заличават.

2. В ал. 2 думите „от вторично регулира-
не и бавен (студен) резерв за заместване“ се 
заличават.

§ 78. В чл. 176 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „от третично регулиране“ 
се заличават.

2. В ал. 2 думите „от третично регулиране“ 
се заличават.

§ 79. В чл. 177 ал. 3 се изменя така:
„(3) При липса на данни, необходими за 

изготвяне на дневното извлечение за сетъл-
мент в срока по ал. 2, по причини, за които 
не отговаря независимият преносен оператор, 
извлечението се изготвя в рамките на 3 работни 
дни от момента на получаване на данните.“

§ 80. В чл. 183 думите „за измерване на 
количествата електрическа енергия“ се за-
менят с „по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за 
енергетиката“.

§ 81. Чл. 195б се изменя така:
„Чл. 195б. Операторът предоставя на коми-

сията ежемесечно до 15-о число на месеца, 
следващ отчетния, справка, включваща гра-
фици по периоди на сетълмент на производи-
телите, различни от участници в подгрупите 
по чл. 56в, ал. 3 и 4, реализираните небаланси 
на тези подгрупи и балансиращата група, към 
която принадлежат.“

§ 82. В приложението към чл. 105, ал. 4 
„Методика за определяне на цени на баланси-
раща енергия“ се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 7 от формулата елементът „KEACPsk“ 
се заличава, след думата „където“ думите 
„KEACPsk е действителното количество енер-
гия от активиран студен резерв от участник k 
за период на сетълмент s, MWh“ се заличават, 

а след думите „КЕАВР+sк е количеството 
енергия от активиран“ думите „първичен и/
или вторичен резерв“ се заменят с „резерв 
за първично регулиране на честотата, авто-
матично вторично регулиране и ръчно вто-
рично регулиране на честотата и обменните 
мощности“.

2. В чл. 8 след думите „КЕАВР-sк е ко-
личеството енергия от активиран“ думите 
„първичен и/или вторичен резерв“ се заменят 
с „резерв за първично регулиране на често-
тата, автоматично вторично регулиране и 
ръчно вторично регулиране на честотата и 
обменните мощности“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 83. Обединените с общ финансов сетъл-
мент до влизане в сила на тези правила ком-
бинирани и стандартни балансиращи групи 
следва да се приведат в съответствие с тези 
правила до 1.02.2022 г.

§ 84. Тези правила са приети с решение 
по Протокол № 294 от 17.12.2021 г. по т. 1 и 
влизат в сила от деня на обнародването им 
в „Държавен вестник“.

Председател: 
Иван Иванов

7879

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 1054-НС 
от 20 декември 2021 г.

относно обявяване на Димитър Колев Го-
чев за народен представител в Двадесет и 
четвърти изборен район – София, в 47-ото 

Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. 
на ЦИК е получено Решение на Народното 
събрание от 17.12.2021 г., с което на основание 
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на 
Република България са прекратени пълномо-
щията на народния представител Радостина 
Александрова Ценова от Двадесет и четвърти 
изборен район – София, издигната от коалиция 
„Продължаваме Промяната“.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от 
Изборния кодекс Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Обявява за народен представител в 47-ото 

Народно събрание от Двадесет и четвърти 
изборен район – София, Димитър Колев Го-
чев от листата на коалиция „Продължаваме 
Промяната“.
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Николай Йорданов Събев за времето, през 
което Николай Йорданов Събев изпълнява 
функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7932

РЕШЕНИЕ № 1056-НС 
от 20 декември 2021 г.

относно обявяване на Венцислава Милчова 
Любенова и Николай Георгиев Ангов за на-
родни представители в Шестнадесети изборен 
район – Пловдив, в 47-ото Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. 
на ЦИК е получено Решение на Народното 
събрание от 17.12.2021 г., с което на основание 
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на 
Република България са прекратени пълно-
мощията на народния представител Христо 
Йорданов Даскалов от Шестнадесети избо-
рен район – Пловдив, издигнат от коалиция 
„Продължаваме Промяната“.

С Решение № 1034-НС от 14.12.2021 г. Цен-
тралната избирателна комисия е обявила след-
ващия в листата под № 6 Венцислава Милчова 
Любенова за народен представител за времето, 
през което Кирил Петков Петков изпълнява 
функциите на министър-председател.

Централната избирателна комисия в изпъл-
нение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение 
№ 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на 
Конституционния съд на Република България, 
приема, че на овакантения постоянен мандат 
на Христо Йорданов Даскалов следва да бъде 
обявена следващата в листата Венцислава Мил-
чова Любенова, а на мястото на избрания за 
министър-председател Кирил Петков Петков 
за времето, през което изпълнява функциите на 
министър-председател, следва да бъде обявен 
Николай Георгиев Ангов под № 7 в листата 
на коалиция „Продължаваме Промяната“ в 
Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и 2 от 
Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 
1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния 
съд на Република България Централната из-
бирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за народен представител в 47-ото 

Народно събрание от Шестнадесети изборен 
район – Пловдив, Венцислава Милчова Любе-
нова от листата на коалиция „Продължаваме 
Промяната“.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7931

РЕШЕНИЕ № 1055-НС 
от 20 декември 2021 г.

относно обявяване на Калин Ивайлов Ива-
нов и Цветомир Донев Конов за народни 
представители в Деветнадесети изборен ра-
йон – Русенски, в 47-ото Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. 
на ЦИК е получено Решение на Народното 
събрание от 17.12.2021 г., с което на основание 
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на 
Република България са прекратени пълно-
мощията на народния представител Велико 
Митков Минков от Деветнадесети изборен 
район – Русенски, издигнат от коалиция 
„Продължаваме Промяната“.

С Решение № 1042-НС от 14.12.2021 г. 
Централната избирателна комисия е обявила 
следващия в листата под № 4 Калин Ивайлов 
Иванов за народен представител за времето, 
през което Николай Йорданов Събев изпъл-
нява функциите на министър.

Централната избирателна комисия в из-
пълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки 
Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 
на Конституционния съд на Република Бъл-
гария, приема, че на овакантения постоянен 
мандат на Велико Митков Минков следва 
да бъде обявен следващият в листата Калин 
Ивайлов Иванов, а на мястото на избрания 
за министър Николай Йорданов Събев за 
времето, през което изпълнява функциите на 
министър, следва да бъде обявен Цветомир 
Донев Конов под № 5 в листата на коалиция 
„Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети 
изборен район – Русенски.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и 2 от 
Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 
1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния 
съд на Република България Централната из-
бирателна комисия

Р Е Ш И :
Обявява за народен представител в 47-ото 

Народно събрание от Деветнадесети изборен 
район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов от 
листата на коалиция „Продължаваме Про-
мяната“.

Обявява за народен представител от Девет-
надесети изборен район – Русенски, Цветомир 
Донев Конов под № 5 от листата на коалиция 
„Продължаваме Промяната“ на мястото на 
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Обявява за народен представител от Шест-
надесети изборен район – Пловдив, Николай 
Георгиев Ангов под № 7 от листата на коалиция 
„Продължаваме Промяната“ на мястото на 
Кирил Петков Петков за времето, през което 
Кирил Петков Петков изпълнява функциите 
на министър-председател.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7933

РЕШЕНИЕ № 1057-НС 
от 20 декември 2021 г.

относно обявяване на Иван Косев Манев за 
народен представител в Петнадесети изборен 
район – Плевенски, в 47-ото Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-121 от 20.12.2021 г. 
на ЦИК е получено Решение на Народното 
събрание от 17.12.2021 г., с което на основание 
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията 
на Република България са прекратени пъл-
номощията на народния представител Иван 
Маркос Христанов от Петнадесети изборен 
район – Плевенски, издигнат от коалиция 
„Продължаваме Промяната“.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от 
Изборния кодекс Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Обявява за народен представител в 47-ото 

Народно събрание от Петнадесети изборен 
район – Плевенски, Иван Косев Манев от лис-
тата на коалиция „Продължаваме Промяната“.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7934

РЕШЕНИЕ № 1059-НС 
от 21 декември 2021 г.

относно  обявяване на Младен Тодоров За-
прянов и Лозко Стефанов Лозев за народни 
представители в Двадесет и девети изборен 
район – Хасковски, в 47-ото Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-122\1 от 20.12.2021 г. 
на ЦИК председателят на Народното събрание 
приложено изпраща на Централната избира-

телна комисия заявление с вх. № АД-47-1194-3 
от 20.12.2021 г. на НС от Ивайло Георгиев 
Стайков, че не желае да бъде народен пред-
ставител в 47-ото Народно събрание.

С оглед изложеното Централната изби-
рателна комисия приема, че е налице отказ 
на Ивайло Георгиев Стайков за встъпване в 
пълномощия и за полагане на клетва като 
народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 
от Конституцията на Република България.

Доколкото с Решение № 1035-НС от 
14.12.2021 г. на ЦИК освен Ивайло Георгиев 
Стайков за народен представител е обявен 
следващият в листата под № 4 Младен Тодо-
ров Запрянов на мястото на Атанас Петров 
Атанасов за времето, през което Асен Васков 
Василев или Атанас Петров Атанасов изпъл-
няват функциите на министър, ЦИК счита, 
че поради отказа на Ивайло Георгиев Стай-
ков да встъпи в пълномощията на народен 
представител с това решение Младен Тодоров 
Запрянов трябва да бъде обявен за народен 
представител на мястото на Асен Васков Ва-
силев, а Лозко Стефанов Лозев следва да бъде 
обявен за народен представител на мястото 
на Атанас Петров Атанасов.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Из-
борния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 
1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния 
съд на Република България Централната из-
бирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за народен представител в 47-ото 
Народно събрание в Двадесет и девети из-
борен район – Хасковски, Младен Тодоров 
Запрянов под № 4 от листата на коалиция 
„Продължаваме Промяната“ на мястото на 
Асен Васков Василев за времето, през което 
Асен Васков Василев или Атанас Петров 
Атанасов изпълняват функциите на министър.

Обявява за народен представител в 47-ото 
Народно събрание в Двадесет и девети изборен 
район – Хасковски, Лозко Стефанов Лозев под 
№ 5 от листата на коалиция „Продължаваме 
Промяната“ на мястото на Атанас Петров 
Атанасов за времето, през което Асен Васков 
Василев или Атанас Петров Атанасов изпъл-
няват функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7962
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РЕШЕНИЕ № 1060-НС 
от 21 декември 2021 г.

относно обявяване на Петър Василев Кьо-
сев за народен представител в Двадесет и 
четвърти изборен район – София, в 47-ото 

Народно събрание

С Решение № 1048-НС от 15 декември 
2021 г. Централната избирателна комисия на 
основание чл. 302, ал. 1 ИК е обявила Лю-
бомир Йорданов Попйорданов за избран за 
народен представител в Двадесет и четвърти 
изборен район – София, под № 6 от листата 
на коалиция „Продължаваме Промяната“.

С писмо вх. № НС-02-122 от 20.12.2021 г. на 
ЦИК председателят на Народното събрание 
приложено изпраща на Централната избира-
телна комисия заявление с вх. № АД-47-1194-4 
от 20.12.2021 г. на НС от Любомир Йорданов 
Попйорданов, че не желае да бъде народен 
представител в 47-ото Народно събрание.

С оглед изложеното Централната изби-
рателна комисия приема, че по същество е 
налице отказ на Любомир Йорданов Поп-
йорданов за встъпване в пълномощия и за 
полагане на клетва като народен представител 
съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на 
Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от 
Изборния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 
1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния 
съд на Република България Централната 
избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за народен представител в 47-ото 
Народно събрание в Двадесет и четвърти избо-
рен район – София, Петър Василев Кьосев под 
№ 9 от листата на коалиция „Продължаваме 
Промяната“.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

7963

РЕШЕНИЕ № 1067-НС 
от 22 декември 2021 г.

относно обявяване на Димитър Данаилов 
Недялков за народен представител в Девет-
надесети изборен район – Русенски, в 47-ото 

Народно събрание

С вх. № НС-02-126 от 22.12.2021 г. в ЦИК е 
постъпило писмо от председателя на Народното 
събрание с приложено заявление с вх. № АД-
47-1194-6 от 22.12.2021 г. от Цветомир Донев 
Конов, с което заявява, че не желае да бъде 
народен представител.

С оглед изложеното Централната избирател-
на комисия приема, че с подаденото заявление 
Цветомир Донев Конов отказва да встъпи в 
пълномощия и да положи клетва като наро-
ден представител в 47-ото Народно събрание 
съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на 
Република България.

С Решение № 1055-НС от 20.12.2021 г. Цен-
тралната избирателна комисия е обявила за 
народен представител Цветомир Донев Конов 
под № 5 от листата на коалиция „Продължа-
ваме Промяната“ в Деветнадесети изборен 
район – Русенски, на мястото на Николай 
Йорданов Събев за времето, през което Ни-
колай Йорданов Събев изпълнява функциите 
на министър.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, 
т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Изборния 
кодекс и Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по 
к.д. № 18/91 г. на Конституционния съд на 
Република България Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Обявява за народен представител в 47-ото 

Народно събрание в Деветнадесети избо-
рен район – Русенски, Димитър Данаилов 
Недялков под № 6 от листата на коалиция 
„Продължаваме Промяната“ на мястото на 
Николай Йорданов Събев за времето, през 
което Николай Йорданов Събев изпълнява 
функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Камелия Нейкова

Секретар:  
Севинч Солакова

8007
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-976 
от 26 ноември 2021 г.

На основание чл. 18е от Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества 
и смеси и във връзка с Решение за изпълнение 
(EC) 2021/1283 на Комисията от 2 август 2021 г. 
за неодобряване на определени активни вещества 
в състава на биоциди в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета (OB, L 279, 3.08.2021 г.) и чл. 89, пар. 2 
от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно 
предоставянето на пазара и употребата на биоциди 
(ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) нареждам:

І. Утвърждавам списък на активните вещества 
и продуктовите типове биоциди, за които има 

решение на Европейската комисия за невключ-
ване в Списъка на одобрените активни вещества 
в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент 
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставяне-
то на пазара и употребата на биоциди съгласно 
приложението.

II. Биоциди, за които има издадено разреше-
ние за предоставяне на пазара по чл. 18в, ал. 5 
от Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси, съдържащи 
активните вещества и разрешени за съответните 
продуктови типове, посочени в приложението 
по т. I, могат да се предоставят на пазара счи-
тано до 23 август 2022 г. Наличните количества 
от биоцидите могат да се използват за срок до  
23 февруари 2023 г.

III. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на страницата на 
Министерството на здравеопазването в интернет.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на главния държавен здравен инспектор 
на Република България.

Министър:  
Ст. Кацаров

Приложение  
към т. I 

Комбинации активно вещество/продуктов тип, които не са одобрени, включително всякакви други 
наноматериали

Номер на 
впис ването 
в приложе-
ние II към 
Делегиран 
регламент 

(ЕС)  
№ 1062/2014

Наименование  
на веществото

Докладва-
ща държа-
ва членка

EO номер CAS номер

Продук-
тов тип/
продук-
тови 

типове

9 Бронопол Испания 200-143-0 52-51-7 9

206 Тирам Белгия 205-286-2 137-26-8 9

210 Метам-натрий Белгия 205-293-0 137-42-8 9, 11

1023 Сребро като наноматериал Швеция 231-131-3 7440-22-4 2, 4 и 9

494 2,2-Дибромо-2-цианоацетамид 
(DBNPA)

Дания 233-539-7 10222-01-2 13

1047 Масло от Eucalyptus citriodora и 
цитронелал, хидратирано, цик-
лизирано

Чехия Не е приложимо Не е приложимо 19

609 α,α,4-Триметил-2-
хидроксициклохексанметанол

Чехия 255-953-7 42822-86-6 19

813 Пероксиоктанова киселина Франция Не е приложимо 33734-57-5 2, 3 и 4

1044 Хлорен диоксид, получен от на-
триев хлорит и натриев персулфат

Германия Не е приложимо Не е приложимо 2, 3, 4, 5, 
11

1064 Малц, екстракт 
Извлеци и техните физично мо-
дифицирани производни, като 
тинктури, конкрети, абсолю, 
етерични масла, масла-смоли, 
терпени, фракции без терпени, 
дестилати, остатъци и др., полу-
чени от Hordeum, Gramineae.

Австрия 232-310-9 8002-48-0 19
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Номер на 
впис ването 
в приложе-
ние II към 
Делегиран 
регламент 

(ЕС)  
№ 1062/2014

Наименование  
на веществото

Докладва-
ща държа-
ва членка

EO номер CAS номер

Продук-
тов тип/
продук-
тови 

типове

692 C10-16-Алкилдиметиламини, N-
оксиди

Португалия 274-687-2 70592-80-2 4

1059 Масла-смоли, извлечени от рас-
тения от род Capsicum 
Извлеци и техните физично мо-
дифицирани производни. Това е 
продукт, който може да съдържа 
киселини на смоли и техни естери, 
терпени и продукти на окисле-
нието или полимеризацията на 
тези терпени. (Capsicum frutescens, 
Solanaceae)

Белгия Не е наличен 8023-77-6 19

1060 Capsicum annuum, екстракт
Извлеци и техните физично мо-
дифицирани производни, като 
тинктури, конкрети, абсолю, 
етерични масла, масла-смоли, 
терпени, фракции без терпени, 
дестилати, остатъци и др., получе-
ни от Capsicum annuum, Solanaceae.

Белгия 283-403-6 84625-29-6 19

1061 Реа к ционна маса на (6E) -
N - (4 -х и д рокси -3 -ме т окси -2 -
метилфенил)-8-метилнон-6-ена-
мид и N-(4-хидрокси-3-метокси-2-
метилфенил)-8-метилнонанамид

Белгия Не е наличен Не е наличен 19

7964

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 581 
от 2 декември 2021 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни матери-
али – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 
от Закона за подземните богатства, в площ 
„Кюмк“, разположена в землището на с. Кру-

шево, община Гърмен, област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 
във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, 
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства 
(ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за из-
менение и допълнение на Закона за подземните 
богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно 
решение по т. 15 от протокол № 57 от заседанието 
на Министерския съвет на 10 ноември 2021 г. 
разрешавам на „Булстон-3“ – ООД, с. Долно 
Дряново – титуляр на разрешението, дружество, 
вписано в търговския регистър на Агенцията по 
вписванията, с ЕИК 204626110, със седалище и 
адрес на управление – с. Долно Дряново, п. к. 
2944, община Гърмен, област Благоевград, да 
извърши за своя сметка проучване на скално-
облицовъчни материали – подземни богатства 

по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните 
богатства, в площ „Кюмк“, разположена в зем-
лището на с. Крушево, община Гърмен, област 
Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 0,114 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно 
приложението.

4. Условията за осъществяване на дейностите 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания 
са определени в работна програма, неразделна 
част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за проучване с 
титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разреше-
нието и на сключения договор се осъществява 
от министъра на енергетиката.

Министър: 
А. Живков
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Приложение 
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Кюмк“

Координатна система БГС 2005, зона 35

№ Х (m) Y (m)

1. 4610239 241852

2. 4610212 241976

3. 4609616 241234

4. 4609673 241193

5. 4609751 241177

6. 4609857 241401

7. 4609978 241410

8. 4609988 241449

9. 4610025 241545

10. 4610074 241560

11. 4610162 241684

12. 4610217 241714

13. 4610155 241747

7904

РАЗРЕШЕНИЕ № 582 
от 7 декември 2021 г.

за проучване на строителни материали, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под-
земните богатства, в площ „Ивон“, разположена 
в землището на с. Крушовене, община Долна 

Митрополия, област Плевен
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1 
от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 
от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 
2020 г.), писмо с вх. № Е-26-М-151 от 15.07.2021 г. 
на Министерството на енергетиката за отказ на 
„МЛ-Консулт-2009“ – ЕООД, Плевен, да продъл-
жи участието си в процедурата за предоставяне 
на разрешение за проучване на строителни мате-
риали в площ „Ивон“, разположена в землището 
на с. Крушовене, община Долна Митрополия, 
област Плевен, и протоколно решение по т. 19 
от протокол № 59 от заседанието на Министер-
ския съвет на 24 ноември 2021 г. разрешавам 
на „ЕА04“ – ЕООД – титуляр на разрешението, 
дружество, вписано в търговския регистър на 
Агенция по вписванията, ЕИК 203620346, със 
седалище и адрес на управление – гр. Плевен, 
п.к. 5800, ул. Екзарх Йосиф № 11, ет. 4, ап. 10, да 
извърши за своя сметка проучване на строителни 
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 5 от Закона за подземните богатства в площ 
„Ивон“, разположена в землището на с. Крушо-
вене, община Долна Митрополия, област Плевен, 
при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,19 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно 
приложението.

4. Условията за осъществяване на дейностите 
по проучване, както и правата и задълженията на 
титуляря се определят в договора за проучване. 

5. Видовете и обемите на работите по про-
учване и добивът за технологични изпитания 
са определени в работна програма, неразделна 
част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разреше-
нието и на сключения договор се осъществява 
от министъра на енергетиката.

Министър:  
А. Живков

Приложение 
към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Ивон“

Координатна система 1970 г.

№ Х (m) Y (m)

1. 4743121 8593239

2. 4743114 8593252

3. 4743112 8593268

4. 4743111 8593275

5. 4743110 8593285

6. 4743109 8593314

7. 4743131 8593332

8. 4743136 8593364

9. 4743159 8593396

10. 4743224 8593488

11. 4743200 8593503

12. 4743202 8593545

13. 4743206 8593612

14. 4743208 8593653

15. 4743208 8593666

16. 4743209 8593679

17. 4743210 8593692

18. 4743215 8593796

19. 4743189 8593780

20. 4743168 8593767

21. 4743147 8593754
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 564 
от 12 ноември 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на иконо-
миката и на нейната администрация, решение 
на комисията по т. 29 съгласно протокол № 23 
от 2.11.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с 
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защита на потребителите, Наредба-
та за условията и реда за изтегляне от пазара, 
изземване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита 
на потребителите, изискванията на стандарт 
БДС EN 1725:2003 нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на спални от 
дърво, внос от Турция, опаковани в картон със 
следната информация: партиден № 0018, цвят 
черен, код 1, Lewis cold yatak odasi, Peron concept, 
renk:siayh/altin, Dolap alt ust, като стока, представ- 
ляваща сериозен риск и опасност за здравето 
на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да орга-
низират незабавното и ефективно изтегляне 
от пазара и изземването от потребителите на 
описаните в заповедта стоки по реда, условията 
и в сроковете, визирани в Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки, и да 
отправят предупреждения към потребителите 
за рисковете, които стоките съдържат.

№ Х (m) Y (m)

22. 4743127 8593742

23. 4743107 8593729

24. 4743086 8593717

25. 4743086 8593716

26. 4743063 8593703

27. 4743041 8593689

28. 4743030 8593682

29. 4743018 8593674

30. 4742995 8593657

31. 4742971 8593641

32. 4742971 8593640

33. 4742913 8593599

34. 4742906 8593592

35. 4742872 8593557

36. 4742810 8593486

37. 4742807 8593482

38. 4742802 8593476

39. 4742794 8593381

40. 4742805 8593262

41. 4742835 8593225

42. 4742921 8593172

43. 4742904 8593156

44. 4742866 8593156

45. 4742827 8593180

46. 4742791 8593225

47. 4742782 8593225

48. 4742773 8593186

49. 4742771 8593139

50. 4742835 8593101

51. 4742961 8593099

52. 4742990 8593111

53. 4742994 8593112

54. 4742996 8593113

55. 4743001 8593115

56. 4743003 8593116

57. 4743017 8593121

№ Х (m) Y (m)

58. 4743024 8593128

59. 4743043 8593143

60. 4743054 8593153

61. 4743062 8593160

62. 4743068 8593164

63. 4743071 8593167

64. 4743080 8593174

65. 4743099 8593191

66. 4743101 8593194

67. 4743116 8593227

8004
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Мотиви: 
Съгласно Протокол № 10602979316208/ 

20.10.2021 г., издаден от „Алми тест“ – ООД, 
София, леглото не съответства на стандарт 
БДС EN 1725:2003 „Мебел жилищна. Легла и 
матраци. Изисквания за безопасност и методи 
за изпитване“ по следните показатели:

– БДС EN 1725:2003, т. 7.3 „Всички компоненти 
трябва да преминат изпитванията по точка 7 
без счупване. След изпитването не трябва да 
има деформации, които могат да застрашат 
безопасността“ – основата на леглото се счупва 
на 374 цикъл.

На основание чл. 60, ал. 1 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс допускам предва-
рително изпълнение на заповедта с цел да се 
защити животът и здравето на гражданите и да 
не се допусне предлагането на стока на пазара 
в несъответствие с нормативно установените 
изисквания за безопасност, което несъответствие 
би могло да доведе до риск за живота и здравето 
на потребителя от нараняване.

Разпореждането, с което се допуска пред-
варителното изпълнение, може да се обжалва 
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съ-
общаването му, независимо дали настоящата 
заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите 
и тяхното обезщетяване са за сметка на про-
изводителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Маргаритов

7924

ЗАПОВЕД № 567 
от 12 ноември 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на иконо-
миката и на нейната администрация, решение 
на комисията по т. 29 съгласно протокол № 23 
от 2.11.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с 
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защита на потребителите, Наредба-
та за условията и реда за изтегляне от пазара, 
изземване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита 
на потребителите, изискванията на стандарти 
БДС EN 716-1:2017+АС:2019 и БДС EN 716-2:2017 
нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на бе-
бешко легло с люлка, размери 169/70/106 см, в 
бял цвят и кафяви мотиви, модел „COUNTRY“, 
като стока, представляваща сериозен риск и 
опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да орга-
низират незабавното и ефективно изтегляне 

от пазара и изземването от потребителите на 
описаните в заповедта стоки по реда, условията 
и в сроковете, визирани в Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки, и да 
отправят предупреждения към потребителите 
за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви: 
Съгласно Протокол № 10590975516165/ 

11.10.2021 г., издаден от „Алми тест“ – ООД, 
София, леглото не съответства на стандарти 
БДС EN 716-1:2017+АС:2019 и БДС EN 716-2:2017 
по следните показатели:

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 4.4.1.3 „Ле-
пенки и етикети“ – по вътрешната страна на 
леглото има етикети;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.4.1 „Общи изисква-
ния към дупки, процепи и отвори от вътрешната 
страна на леглото“ – има отвори с размери над 
65 mm и с размери между 25 mm и 45 mm;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.4.1 „Разстояние 
между основата и страните на леглото“ – сонда 
с диаметър 25 mm минава между основата на 
леглото и страните му;

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 4.4.4.3 „Точки 
на срязване и притискане по време на употре-
ба“ – има точки на срязване и притискане с 
размери между 5 mm и 18 mm;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.7.1 „Основа на сгъ-
ваем матрак и основа на легло“ – при изпитване 
основата на леглото се сгъва;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.7.2 „Здравина на 
основата на леглото“ – основата на леглото се 
счупва на третия цикъл;

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 4.4.8.1 „Под-
вижни стени на леглото“ – няма заключваща 
система на подвижната стена, която да се включ-
ва автоматично в горно положение на стената;

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 4.4.8.2, БДС 
EN 716-2:2017, т. 5.9.1, т. 5.3.3 „Разстояние между 
опорите и горния край на стените“ – разстоя-
нието между опорите и горния край на стените 
е по-малко от 500 mm;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.8.1, т. 5.8.2, т. 5.8.3, 
т. 5.8.4 „Здравина на компонентите на стени-
те“ – при изпитване страните на леглото се 
счупват;

– БДС EN 716-2:2017, т. 5.9.1, т. 5.9.2 „Здра-
вина на рамката и закопчалките“ – при изпит-
ване връзките между страните на леглото се 
разхлабват;

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 6 „Ин-
струкции за употреба“ – липсват инструкции 
за употреба на български език, съдържащи 
изискваните данни;

– БДС EN 716-1:2017+АС:2019, т. 7 „Марки-
ровка“ – липсва изискваната маркировка.

Предвид установените несъответствия сто-
ката съдържа сериозен риск от нараняване на 
бебета и малки деца.
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На основание чл. 60, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс допускам предварително 
изпълнение на заповедта с цел да не се допусне 
предлагането на стоки на пазара в несъответствие 
с изискванията за безопасност, което несъответ-
ствие би могло да доведе до риск от нараняване 
на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му, 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Маргаритов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3754-П 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 1, 
чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следприватиза-
ционен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, 
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол, Решение 
на 44-то Народно събрание от 3 юни 2020 г. за 
приватизация на обособена част от имуществото 
на „Летище Горна Оряховица“ – ЕООД, гр. Гор-
на Оряховица (ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.), писмо 
рег. № 07-00-546 от 10.12.2020 г. на министъра 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията и протоколно решение № 6640 от 
30.11.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на пицария със застроена площ 
176,59 кв. м, намираща се в урегулиран поземлен 
имот III, с пл. № 3207 в кв. 794, на пл. Георги 
Измирлиев № 4, в гр. Горна Оряховица, община 
Горна Оряховица, област Велико Търново, а по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Горна Оряховица, одобрени със Заповед 
№ РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, сграда с идентификатор 
16359.514.3207.1, със застроена площ 182 кв. м, 
обособена част от имуществото на „Летище 
Горна Оряховица“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица 
(наричан по-нататък „обособената част“), да се 
извърши чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 172 000 лв. (без 

включен ДДС); цената се оферира в левoве и се 
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се 
в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без 
включен ДДС); 

2.3. депозитът за участие е парична вноска 
34 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност- 
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол, посочена в тръжната документация, 
най-късно до изтичане на срока за подаване на 
предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок 
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“; 
цената на тръжната документация е 200 лв. (с 
включен ДДС) или равностойността им в евро и 
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол – само 
в левове или чрез банков превод по сметка на 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC 
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди 
получаване на тръжната документация; разходите 
по заплащането на тръжната документация са за 
сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно, 
че лицето е оправомощено да закупи тръжната 
документация; в случай че документът по пред- 
ходното изречение е съставен на език, различен 
от българския, същият следва да бъде придружен 
с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден 
считано от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“; предложенията се подават 
в стая 416 на Агенцията за публичните предпри-
ятия и контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консор-
циуми; офшорни дружества; лица, които имат 
просрочени публични задължения към българска-
та държава; лица, които са в ликвидация; лица, 
обявени в несъстоятелност или са в производство 
за обявяване в несъстоятелност, както и лица, 
осъдени за банкрут;

2.8. посещения и огледи на обособената част 
могат да се извършват всеки работен ден до на-
чалния час на провеждане на търга след закупу-
ване на тръжната документация и представяне на 
удостоверение за право на извършване на оглед, 
издадено от Агенцията за публичните предпри-
ятия и контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол. 

3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка 
с Протокол № ПД-12 от 14.01.2020 г. на министъра 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията паричните постъпления от продаж-
бата на обособената част да бъдат преведени по 
сметката на „Летище Горна Оряховица“ – ЕООД, 
гр. Горна Оряховица. 

4. Утвърждава тръжната документация за про-
дажба на обособената част и проекта на договор 
за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7913
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РЕШЕНИЕ № 3756-П 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, 
т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, 
ал. 1, т. 4, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, 
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник 
на Агенцията за публичните предприятия и 
контрол, Решение от 3.04.2019 г. на Народното 
събрание на Република България (ДВ, бр. 29 от 
8.04.2019 г.) относно процедура за приватизация 
и протоколно решение № 6642 от 30.11.2021 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентифи-
катор 68080.501.704 с площ 1062 кв. м, намиращ 
се на ул. Иван Вазов № 67, гр. Сопот, община 
Сопот, област Пловдив, заедно с построената в 
имота сграда с идентификатор 68080.501.704.1 
със застроена площ 556 кв. м, брой етажи – 3, 
предназначение – хотел, обособена част от 
имуществото на „Вазовски машиностроителни 
заводи“ – ЕАД, гр. Сопот (наричан по-нататък 
„обособената част“), да се извърши чрез публичен 
търг с явно наддаване. 

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 660 000 лв. (без 

включен ДДС); цената се оферира в левoве и се 
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се 
в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без 
включен ДДС); 

2.3. депозитът за участие е парична вноска 
125 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност- 
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол, посочена в тръжната документация, 
най-късно до изтичане на срока за подаване на 
предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок 
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“; 
цената на тръжната документация е 200 лв. (с 
включен ДДС) или равностойността им в евро и 
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол – само 
в левове или чрез банков превод по сметка на 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC 
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди 
получаване на тръжната документация; разходите 
по заплащането на тръжната документация са за 
сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно, 
че лицето е оправомощено да закупи тръжната 
документация; в случай че документът по пред- 
ходното изречение е съставен на език, различен 
от българския, същият следва да бъде придружен 
с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за учас-
тие в търга – до 14 ч. българско време на 16-ия 

ден считано от датата на обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“; предложенията се 
подават в стая 416 на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: кон-
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат 
просрочени публични задължения към българска-
та държава; лица, които са в ликвидация; лица, 
обявени в несъстоятелност или са в производство 
за обявяване в несъстоятелност, както и лица, 
осъдени за банкрут;

2.8. посещения и огледи на обособената част 
могат да се извършват всеки работен ден до 
началния час на провеждане на търга след за-
купуване на тръжната документация и предста-
вяне на удостоверение за право на извършване 
на оглед, издадено от Агенцията за публичните 
предприятия и контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 16-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в 
сградата на Агенцията за публичните предпри-
ятия и контрол. 

3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връз-
ка с Протокол № 475 от 15.11.2018 г. на съвета 
на директорите на „Държавна консолидационна 
компания“ – ЕАД, София, и писмо изх. № РД-
21-87 от 4.02.2020 г. на „Държавна консолида-
ционна компания“ – ЕАД, София, паричните 
постъпления от продажбата на обособената част 
да бъдат преведени по сметката на „Вазовски 
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот. 

4. Утвърждава тръжната документация за про-
дажба на обособената част и проекта на договор 
за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 3757-П 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3, т. 1, 
чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 от Закона за приватизация и следприватиза-
ционен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, 
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол, Решение 
на 44-то Народно събрание от 3 април 2019 г. 
за приватизация на обособени части от имуще-
ството на „Вазовски машиностроителни заво-
ди“ – ЕАД, гр. Сопот (ДВ, бр. 29 от 8.04.2019 г.), 
и протоколно решение № 6643 от 30.11.2021 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на Дом-паметник хижа „Чевира“ 
(почивна база „Чевира“ в землището на с. Ста-
росел, община Хисаря, област Пловдив) – обо-
собена част от имуществото на „Вазовски 
машиностроителни заводи“ – ЕАД, гр. Сопот, 
представляващ: а) сграда № 11 – хижа „Чевира“, 
със застроена площ 405 кв. м, а по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Старосел 
сграда с идентификатор 69016.450.15.11, б) сграда 
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№ 12 – столова към хижа „Чевира“ със застрое-
на площ 285 кв. м, а по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Старосел сграда 
с идентификатор 69016.450.15.12, и в) сграда 
№ 13 с площ 41 кв. м, а по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Старосел сграда 
с идентификатор 69016.450.15.13 (наричан по-на-
татък „обособената част“), да се извърши чрез 
публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 385 000 лв. (без 

включен ДДС); цената се оферира в левoве и 
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи 
се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 15 000 лв. (без 
включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 
75 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност- 
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол, посочена в тръжната документация, 
най-късно до изтичане на срока за подаване на 
предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в 
Агенцията за публичните предприятия и кон-
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок 
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“; 
цената на тръжната документация е 200 лв. (с 
включен ДДС) или равностойността им в евро и 
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол – само 
в левове или чрез банков превод по сметка на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол: 
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код 
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по-
лучаване на тръжната документация; разходите 
по заплащането на тръжната документация са 
за сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно, 
че лицето е оправомощено да закупи тръжната 
документация; в случай че документът по пред- 
ходното изречение е съставен на език, различен 
от българския, същият следва да бъде придружен 
с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за 
участие в търга – до 11 ч. българско време на 
16-ия ден считано от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“; предложе-
нията се подават в стая 416 на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: кон-
сорциуми; офшорни дружества; лица, които 
имат просрочени публични задължения към 
българската държава; лица, които са в ликви-
дация; лица, обявени в несъстоятелност или са 
в производство за обявяване в несъстоятелност, 
както и лица, осъдени за банкрут;

2.8. посещения и огледи на обособената 
част могат да се извършват всеки работен ден 
до началния час на провеждане на търга след 
закупуване на тръжната документация и предста-

вяне на удостоверение за право на извършване 
на оглед, издадено от Агенцията за публичните 
предприятия и контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 16-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време 
в сградата на Агенцията за публичните пред-
приятия и контрол. 

3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във 
връзка с Протокол № 475 от 15.11.2018 г. от за-
седание на съвета на директорите на „Държавна 
консолидационна компания“ – ЕАД, София, и 
писмо изх. № РД-21-87/4.02.2020 г. на „Държавна 
консолидационна компания“ – ЕАД, София, 
паричните постъпления от продажбата на обо-
собената част да бъдат преведени по сметката 
на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, 
гр. Сопот.

4. Утвърждава тръжната документация за 
продажба на обособената част и проекта на 
договор за приватизационна продажба като 
част от нея.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7915

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ВАРНА 

ЗАПОВЕД № РД-21-7706-239 
от 9 декември 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, 
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от 
Закона за администрацията нареждам:

І. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на местност Старите лоза, землище 
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Ва-
рна, в частта относно новообразувани имоти и 
регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 
29.05.2013 г. Решение № 1686 от 11.04.2013 г. по 
адм. дело № 9886/2011 г. на Районния съд – Ва-
рна:

В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава НИ № 362.
Новообразу ва се имот № 103 с площ 

991,91 кв. м и в регистъра като собственик се 
вписва „Христо Михайлов Антонов с н.а. на 
Службата по вписванията – Варна“.

Новообразу ва се имот № 622 с площ 
1623,88 кв. м и в регистъра като собственик се 
вписва „неидентифициран собственик“.

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Ра-
йонния съд – Варна, в 14-дневен срок от обна-
родването є в „Държавен вестник“.

Областен управител:  
М. Смърков

7970
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ЗАПОВЕД № РД-21-7706-240 
от 9 декември 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, 
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от 
Закона за администрацията нареждам:

I. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на местност Боровец-север, землище 
кв. Галата, община Варна, област Варна, като 
една част от имотите по този план представляват 
земеделска земя, а останалата част попадат в 
околовръстния полигон на селищно образувание 
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно 
новообразувани имоти и регистри към тях, 
както следва: 

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 
25.02.2014 г. Решение № 245 от 17.01.2014 г. по 
гр. дело № 18065/2012 г. на Районния съд – Вар- 
на:

В първоначално одобрения ПНИ на местност 
Боровец-север, землище кв. Галата, община 
Варна, област Варна, като една част от имотите 
по този план представляват земеделска земя, 
а останалата част попада в околовръстния по-
лигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от 
ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните промени:

За имот № 10135.5401.1268 с площ 733,81 кв. м 
в регистъра се заличава „Пенка Атанасова 
Стефанова“ и като собственик се вписва „Ди-
ана Симеонова Ставрева с документ: съдебно 
решение на Службата по вписванията – Варна“. 

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

II. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на селищно образувание Местност Вини-
ца-север, землище кв. Виница, община Варна, 
област Варна, в частта относно новообразувани 
имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила 
на 12.12.2008 г. адм. дело № 1537/2006 г. на 
Варненския окръжен съд:

В първоначално одобрения ПНИ на с.о. 
Местност Виница-север, землище кв. Виница, 
община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени:

Заличава се НИ № 227 по ПНИ, за който в 
регистъра е вписана като собственик „Мария 
Георгиева Димитрова с нотариален акт, изд. от 
Варненски нотариат“.

Новообразува се имот № 10135.2052.734 с площ 
599,97 кв. м и в регистъра като собственик се 
вписват „н-ци на Андон Панайотов Анастасов 
с решение на ПК – гр. Варна“. 

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

III. Одобрявам плана на новообразувани-
те имоти на селищно образувание Местност 
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, 
землище кв. Виница, община Варна, област 
Варна, в частта относно новообразувани имоти 
и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 
18.02.2010 г. Решение № 1406 от 31.07.2009 г. по 

адм. дело № 131/2009 г. на Административния 
съд – Варна:

В ПНИ на с.о. Местност Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Вини-
ца, община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени:

За имот № 10135.2517.941 с площ 707,40 кв. м 
в регистъра се заличава вписаният собственик 
„н-ци Димитър Георгиев Хаджидимитров“ без 
вписан документ за собственост и като собстве-
ник се вписват „н-ци на Слави Маринов Димов 
с н.а. за 600 кв. м ид. части“.

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 
5.05.2010 г. Решение № 1119 от 24.06.2009 г. по 
адм. дело № 2493/2008 г. на Административния 
съд – Варна:

В ПНИ на с.о. Местност Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Вини-
ца, община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени:

Новообразуван имот № 10135.2517.1642 става 
с площ 850,38 кв. м, в регистъра се заличава 
вписаният собственик „Тодор Маринов Гаджев“ 
с оценителен протокол и като съсобственици 
се вписват „Тодор Маринов Гаджев с н.а. на 
Службата по вписванията – Варна, и Стоянка 
Господинова Гаджева с н.а. на Службата по 
вписванията – Варна“. 

Новообразуван имот № 10135.2517.4149 става 
с площ 1420,16 кв. м, в регистъра се заличава 
вписаният собственик „н-ци на Кольо Йорданов 
Баналиев“ без вписан документ за собственост 
и като собственик се вписва „Колю Йорданов 
Баналиев с решение на ПК – гр. Варна“.

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

3. В изпълнение на влязло в законна сила на 
4.06.2010 г. Решение № 1145 от 26.06.2010 г. по 
адм. дело № 2330/2008 г. на Административния 
съд – Варна:

В ПНИ на с.о. Местност Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Вини-
ца, община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени:

За имот № 10135.2517.2103 с площ 803,30 кв. м 
в регистъра се заличават „н-ци на Паруш Колев 
Димитров за 783 кв. м ид.ч. и н-ци на Тодора 
Василева Калева за 20 кв. м ид.ч.“ и като соб-
ственик се вписват „н-ци на Теохари Проданов 
Авлавидов с документ Оценителен протокол за 
600 кв. м ид.ч.“. 

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

4. В изпълнение на влязло в законна сила на 
30.04.2009 г. Решение № 396 от 16.03.2009 г. по 
адм. дело № 2507/2008 г. на Административния 
съд – Варна:

В ПНИ на с.о. Местност Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Вини-
ца, община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени:
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За имот № 10135.2517.2102 с площ 835,65 кв. м 
в регистъра се заличава „Васил Димитров Колев 
с нотариален акт, изд. ВРС, 300 кв. м ид.ч.“ и 
като собственик се вписват „Васил Димитров 
Колев и Татяна Великова Михайлова с документ 
н.а. за 600 кв. м ид.ч“. 

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

IV. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на селищно образувание Местност Тра-
ката, землище Виница, община Варна, в частта 
относно новообразувани имоти и регистри към 
тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила 
на 18.09.2009 г. Решение № 428 от 16.06.2009 г. 
по адм. дело № 501/2006 г. на Варненския ок-
ръжен съд:

В ПНИ на с.о. Траката, землище кв. Вини-
ца, община Варна, област Варна, се извършват 
следните промени: 

Заличава се новообразуван имот № 6857 с 
площ 873 кв. м (одобрен със Заповед № РД-09-
7706-367 от 16.11.2009 г. на областния управител).

Образува се имот № 7191 с площ 1439,46 кв. м 
и в регистъра като собственици се вписват: „н-
ци на Васил Петков Събев за 827 кв. м ид.ч. 
с решение на ПК – Варна, и н-ци на Григор 
Василев Петков за 612 кв. м ид.ч. с решение 
на ПК – Варна“.

Новообразуван имот № 664 става с площ 
600,33 кв. м и в регистъра не се променя впи-
саният като собственик „Видол Иванов Бала-
банов с н.а.“.

Промените са отразени в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Ра-
йонния съд – Варна, в 14-дневен срок от обна-
родването є в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
М. Смърков

7969

ОБЩИНА ДОБРИЧКА,  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 584 
от 24 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Добричкият 
общински съвет, гр. Добрич, одобрява изменение 
на общия устройствен план (ОУП) на община 
Добричка за ПИ № 06104.30.76, нива в землището 
на с. Бранище за ПСД – стопанска складова и 
производствена база.

Председател: 
Е. Хаджиев

8001

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

РЕШЕНИЕ № 524  
от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, 

чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с 
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 
390 от 25.03.2021 г. за откриване на процедура 
за приватизация Общинският съвет – Казан-
лък, реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на следния нежилищен 
имот: ПИ с идентификатор 27499.223.531 с 
площ 469 кв. м по КККР на с. Енина, община 
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 
30.12.2009 г. на ид. на АГКК, адрес: с. Енина, 
община Казанлък, ТПТ: Земеделска, НТП: За 
хранително-вкусова промишленост, при съседи: 
27499.223.618, 27499.223.403, 27499.501.2201, при 
следните условия:

1. Начална тръжна цена – 9800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС 

се заплащат от спечелилия участник в левове 
до деня на подписване на договора за продажба 
по сметка, посочена в проектодоговора към 
тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 50 % от началната тръжна цена, която 
се внася по сметка BG18SOMB 9130 3321727300 
в „Общинска банка“ – АД, BIC SOMBBGSF, до 
изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са вноски от името и за сметка 
на кандидата за участие в търга.

4 . Полу чаване на т ръжна док умента-
ция – гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък, 
бул. Розова долина № 6, Казанлък, срещу кви-
танция за платена цена за тръжна документация 
в размер 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой 
в касата в ЦИУ при Община Казанлък или 
по банков път, преведена по следната сметка: 
BG07 SOMB91308421727344, код вид на плащане: 
447000 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, 
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са такси 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а) извлечение от TP (Регистър БУЛСТАТ) 
при Агенцията по вписванията при Министер-
ството на правосъдието за актуално състояние 
на юридическите лица (не се прилага за канди-
дати – физически лица, които нямат качества 
на търговец);

б) нотариално заверен документ за пред-
ставителната власт на лицето, което закупува 
тръжната документация (ако представителната 
власт не може да се установи от удостовере-
нието за вписване в търговския регистър или 
кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната докумен-
тация кандидатите попълват декларация по 
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили 
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, 
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и за документите и сведенията, представляващи 
служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ 
датата на търга, в деловодството на Община 
Казанлък, бул. Розова долина № 6, Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 16 ч. през 
всички работни дни в срока за подаване на 
предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 10 ч. в Ритуалната зала в сградата 
на Община Казанлък, бул. Розова долина № 6, 
Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-ия 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ при същите условия.

Председател: 
Н. Златанов

7899

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

РЕШЕНИЕ № 256 
от 26 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за 
устройство на територията Общинският съвет – 
Летница, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ ус-
тройствен план по чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 
от ЗУТ за поземлени имоти с идентификатори 
40943.350.248 и 40943.350.249, като се промени 
устройственият режим на имотите от „жилищна 
устройствена зона с малка височина“ в „терени 
за спорт“. 

2. Възлага на кмета на община Летница да 
извърши всички необходими действия за зако-
носъобразно изпълнение на решението.

Настоящото решение може да се обжалва 
пред Административния съд – Ловеч, по реда 
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ от 
собствениците на недвижимите имоти чрез 
Общинския съвет – Летница.

Председател: 
А. Моврадинов

7927

РЕШЕНИЕ № 257  
от 26 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната админис- 
трация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство 
на територията Общинският съвет – Летница, 
реши:

1. Одобрява проект за изменение на дейст-
ващ общ устройствен план на община Летница 
по чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор 43476.315.1769, 

представляващ УПИ І, от кв. 127а по плана на 
гр. Летница, като се промени отреждането му от 
„устройствена зона за озеленяване“ в „смесена 
многофункционална зона“.

2. Възлага на кмета на община Летница да 
извърши всички необходими действия за зако-
носъобразно изпълнение на решението.

Настоящото решение може да се обжалва 
пред Административния съд – Ловеч, по реда 
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – Летница. 

Председател: 
А. Моврадинов

7928

РЕШЕНИЕ № 258 
от 26 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона 
за устройство на територията Общинският съ-
вет – Летница, реши:

1. Одобрява проект за изменение на действащ 
общ устройствен план на община Летница по 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ за поземлен 
имот с идентификатор 40943.350.410, съставляващ 
УПИ I, кв. 12 по действащия ПУП – ПРЗ на 
с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч, 
като се промени отреждането му от „зона за 
озеленяване“ в „жилищна устройствена зона с 
малка височина“.

2. Възлага на кмета на община Летница да 
извърши всички необходими действия за зако-
носъобразно изпълнение на решението.

Настоящото решение може да се обжалва 
пред Административния съд – Ловеч, по реда 
на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – Летница.

Председател: 
А. Моврадинов

7929

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

ЗАПОВЕД № РД-11-08-001 
от 15 декември 2021 г.

В облас т нат а а дминис т ра ц и я – Сли -
вен, е постъпило заявление с вх. № ОА21-
04587/16.09.2021 г. от „Цетин България“ – ЕАД, 
представлявано от Бетина Дианова Димитрова 
като пълномощник на възложителя съгласно 
пълномощно с рег. № 11142 от 24.06.2021 г., с 
искане за одобряване на подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен 
обект: „Кабел НН за външно ел. захранване 
за базова станция № 5173 на „Теленор Бъл-
гария“ – ЕАД, ПИ 29533.83.121, с. Жълт бряг, 
община Твърдица, област Сливен“.
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На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с 
ал. 13, изр. второ от ЗУТ проектът за парцеларен 
план е обявен от Община Сливен в ДВ, бр. 93 
от 26.11.2019 г., и от Община Твърдица в ДВ, 
бр. 93 от 26.11.2019 г.

От общините е извършено разгласяване по 
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно конста-
тивен акт от 27.12.2019 г. на Община Сливен 
и констативен протокол от 27.12.2019 г. на Об-
щина Твърдица в законоустановения срок не 
са постъпили възражения по обявения проект 
на ПУП – ПП.

Към преписката за одобряване на ПУП – ПП 
са приложени следните документи: Заповед 
№ РД-11-08-001 от 25.03.2019 г. на областния 
управител на област Сливен за разрешаване 
изработване на ПУП – ПП; Заповед № РД-11-
10-047 от 22.11.2021 г. на областния управител 
на област Сливен за назначаване на областен 
експертен съвет по устройство на територията 
(ОЕСУТ) за разглеждане на ПУП – ПП за обекта; 
протокол от 25.11.2021 г. на ОЕСУТ; становище, 
изх. № КОС-01-2570(1)/21.05.2021 г., на Минис-
терството на околната среда и водите; решение, 
изх. № ИАГ-21236/31.08.2021 г., от Изпълнител-
ната агенция по горите; договор за наем между 
Община Твърдица и „Цетин България“ – ЕАД, 
от 9.10.2020 г. за имота, в който е разположена 
базовата станция, с валидност 5 години; договор 
за присъединяване на обекти на клиенти към 
електроразпределителна мрежа на „Електрораз-
пределение Юг“ – ЕАД, от 8.08.2017 г.; съгла-
сувателно писмо изх. № 9239701/31.05.2021 г. с 
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД; съгласува-
телно писмо № 95-Ц-21/27.04.2021 г. с „Българска 
телекомуникационна компания“ – ЕАД (БТК).

От представената преписка за одобрение 
на проекта за ПУП – ПП е видно, че същият 
е съгласуван с необходимите заинтересувани 
териториални администрации и специализи-
раните контролни органи и експлоатационни 
дружества съгласно чл. 128, ал. 6 по реда на 
чл. 127, ал. 2 от ЗУТ.

Поземлените имоти, през които минава 
трасето на кабела за НН и в които ще бъде 
разположен, са:

в землището на с. Голямо Чочовени, ЕКАТТЕ 
15936, община Сливен, област Сливен, както 
следва: 45.179;

в землището на с. Бяла, ЕКАТТЕ 07613, 
община Сливен, област Сливен, както следва: 
96.199; 96.80;

в землището на с. Жълт бряг, ЕКАТТЕ 29533, 
община Твърдица, област Сливен, както следва: 
82.355; 80.353; 83.121.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 от 
Закона за устройство на територията, протокол 
от 25.11.2021 г. на Областния експертен съвет 
по устройство на територията и горепосочените 
документи одобрявам подробен устройствен 

план – парцеларен план за обект: „Кабел НН за 
външно ел. захранване за базова станция № 5173 
на „Теленор България“ – ЕАД, ПИ 29533.83.121, 
с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен“, 
намиращ се на територията на община Сливен 
и община Твърдица, област Сливен.

Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен 
срок за обнародване в „Държавен вестник“ съг-
ласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ и да се публикува на 
интернет страницата на областната администра-
ция – Сливен, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Сливен, в 30-дневен 
срок от обнародването є чрез областния упра-
вител на област Сливен.

Областен управител:  
М. Афузов

7971

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 567 
от 25 ноември 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с 
чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № 410 по 
протокол № 23 от 27.05.2021 г. на Общинския 
съвет – Шумен, с което е разрешено изменението 
на ОУП, и решение на общинския експертен 
съвет по устройство на територията по т. 12 
от протокол № 40 от 9.11.2021 г. Общинският 
съвет – Шумен, одобрява проект за изменение 
на общия устройствен план на гр. Шумен в 
обхват: общия устройствен план на гр. Шумен 
за „Селищно образувание – Индустриален парк 
Шумен“.

С проекта за изменение на ОУП се променя 
зоната на „Пп“ – предимно производствена ус-
тройствена зона, като се запазват и предложе-
нията на плана за застрояване за устройствени 
зони от разновидност „смесена централна – Ц“ и 
„смесена обслужваща и производствена – Соп“.

Проектът се одобрява по приложения чертеж, 
вписан в изх. дневник под № 532 от 15.11.2021 г., 
представляващ неразделна част от настоящото 
решение.

Председател:  
А. Аспарухова

7946

67. – 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 (ЗПБ) 
открива производство по предоставяне на раз-
решение за проучване на скалнооблицовъчни 
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 
т. 6 от ЗПБ, в площ „Луна“, разположена в зем-
лището на с. Плетена, община Сатовча, област 
Благоевград, описана със следните гранични 
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
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№ Х (m) Y (m)

1. 4616890 246471

2. 4616628 246867

3. 4616538 247404

4. 4615638 247108

5. 4615819 247008

6. 4615969 246841

7. 4616390 246999

8. 4616491 246903

9. 4616124 246778

10. 4615144 246608

11. 4615321 246218

12. 4615449 246143

13. 4615678 246551

14. 4616000 246406

15. 4616033 246209

16. 4616468 246186

17. 4616517 246436

7905
68. – 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 (ЗПБ) 
открива производство по предоставяне на раз-
решение за търсене и проучване на неметални 
полезни изкопаеми – индустриални минерали, 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, 
в площ „Ели дере“, разположена в землището 
на с. Паталеница, община Пазарджик, област 
Пазарджик, описана със следните гранични 
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

1. 4669656,0 266005,0

2. 4669299,0 266840,0

3. 4669458,0 266980,4

4. 4669246,8 267241,8

5. 4668803,2 267553,6

6. 4668544,2 267282,4

7. 4668528,7 266460,8

8. 4669318,9 265763,1

7906
69. – 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 (ЗПБ) и 
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ 
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по 

предоставяне на разрешение за проучване на 
скалнооблицовъчни материали, подземни богат-
ства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ, в площ „Алба“, 
разположена в землищата на селата Глумово, 
Карловско и Чучулига, община Ивайловград, 
област Хасково, описана със следните гранични 
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

Контур 1

1. 4601296 407630

2. 4601452 408181

3. 4601349 408660

4. 4600160 408571

5. 4600157 409021

6. 4599467 409016

7. 4599469 408695

8. 4599518 408615

9. 4599665 408513

10. 4599791 408454

11. 4599852 408432

12. 4599995 408256

13. 4600177 408221

14. 4600283 408079

15. 4600294 407939

16. 4600156 407764

17. 4600369 407469

18. 4600477 407574

Контур 2

19. 4600259 407413

20. 4600102 407559

21. 4600016 407741

22. 4600032 407857

23. 4600156 407970

24. 4600144 408052

25. 4600077 408108

26. 4599997 408108

27. 4599920 408120

28. 4599778 408309

29. 4599486 408438

30. 4599574 408018

31. 4599879 407220

7907
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71. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С210022-091-0001437/20.12.2021 г. възлага 
на „Актуал“ – ООД, ЕИК 118014695, гр. Силистра, 
ул. Серес № 11, ет. 5, ап. 28, следния недвижим 
имот: поземлен имот с идентификатор 41143.501.13 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Калипетрово, община Силистра, с площ 
5964 кв. м по скица, а по документ за собстве-
ност – с площ 5961 кв. м, ведно със съответните 
подобрения и приращения в него, както и ведно 
с построените в него сгради, а именно: 1. сграда 
с идентификатор 41143.501.13.1, със застроена 
площ 787 кв. м, на два етажа, с предназначение: 
промишлена сграда; 2. сграда с идентификатор 
41143.501.13.2, със застроена площ 770 кв. м по 
документ за собственост и 769 кв. м по кадас-
трална карта, на един етаж, с предназначение: 
промишлена сграда; 3. сграда с идентификатор 
41143.501.13.3, със застроена площ 297 кв. м, на 
един етаж, с предназначение: промишлена сграда, 
намиращи се в с. Калипетрово, община Силистра, 
област Силистра – ж.к. Дръстър.
7901

29. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за въз-
лагане на недвижим имот изх. № С210002-091-
0001312/29.11.2021 г. възлага на Румен Иванов с 
адрес: Сливен, ул. Петко Славейков № 7, вх. Б, 
ап. 3, следната недвижима вещ: самостоятелен 
обект с идентификатор 51500.510.113.1.70, адрес 
на имота: гр. Несебър, местност Акротирия, 
комплекс „Лайфстайл делукс“, вх. Г, ет. 2, ап. 3, 
самостоятелен обект в сграда № 1, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 51500.510.113, 
предназначение на самостоятелния обект: апарта-
мент; брой нива: 1, посочена в документа площ: 
43,32 кв. м; прилежащи части: 6,68 кв. м ид.ч. от 
общите части на сграда № 1, при съседи: на същия 
етаж: 51500.510.113.1.71, 51500.510.113.1.69; под обек-
та: 51500.510.113.1.170; над обекта: 51500.510.113.1.74.
7891 

51. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент за цивилен служител в област 
на висшето образование 5. Технически науки, про-
фесионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника за преподаване на учебните 
дисциплини „Методи и модели за описание на 
КИС“ и „Симулационно моделиране на КИС“ 
в катедра „Комуникационни и информационни 
системи“ на факултет „Командно-щабен“ – един. 
Срок за подаване на документи за участие в 
конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на 
документите от кандидатите се счита датата 
на завеждането им в регистратурата на Военна 
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към 
кандидатите и необходимите документи за учас-
тие в конкурса са определени със Заповед № 
СИ29-РД03-304 от 10.12.2021 г. на началника на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и 

справки – София, бул. Евлоги и Христо Георги-
еви № 82, тел. 02/92-26-512.
7897

35. – Техническият университет – Варна, 
обявява конкурс за професор по професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютър-
на техника, учебна дисциплина „Компютърни 
мрежи“, факултет ФИТА, катедра „Компютърни 
науки и технологии“ – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти – в университета, отдел „Човешки ресурси“, 
тел. 052/383-284.
7917

34. – Аграрният университет – Пловдив, 
обявява конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент в област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про-
фесионално направление 6.2. Растителна защита, 
научна специалност „Растителна защита (херболо-
гия)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи – в универси-
тета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.
7916

37. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява 
конкурси за: професор, област на висше образо-
вание 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.8. Икономика (Фи-
нансово счетоводство); доцент, област на висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика (Електроснабдяване и електрообза-
веждане в транспорта); главен асистент, област на 
висше образование 5. Технически науки, професи-
онално направление 5.1. Машинно инженерство 
(Технология на машиностроенето) – всички със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в деловодство-
то на ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, 
ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
7918

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС 
№ 716 по протокол № 42 от 28.10.2021 г. е одоб-
рен подробен устройствен план – план за ре-
гулация и застрояване на новосъздаден УПИ 
ІІ-24 – „за социален дом“, от кв. 55 и нова улица 
по о.т. 199б – о.т. 199в по плана на с. Мировяне, 
район „Нови Искър“ – СО, който е изложен в 
Район „Нови Искър“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район 
„Нови Искър“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
7956

70. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 617 по 
протокол № 39 от 23.09.2021 г., т. 16, на Столич-
ния общински съвет е одобрен подробен устрой-
ствен план – изменение на план за регулация и 
застрояване, заедно с план-схеми за мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура 
на м. Княжево в граници: ул. Елша, ул. Явор, 
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ул. Къпина, ул. Витошки бор. Решението и про-
ектът са изложени в Район „Витоша“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-
град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите 
се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в 
Административния съд – София-град, от отдел 
„Правно-нормативно обслужване“ на Направ-
ление „Архитектура и градоустройство“ на Сто-
личната община.
7896

260. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване на УПИ V-941, кв. 72 по ПУП – ПР на 
гр. Белица, община Белица, одобрен с Решение 
№ 115 по протокол № 9 от 26.09.2011 г. на Об-
щинския съвет – Белица, представляващ имот с 
идентификатор № 03504.404.941 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Белица, 
одобрени със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. 
на АГКК – София. По отношение на УПИ V-941, 
кв. 72 на гр. Белица, община Белица, и разде-
лянето на два нови УПИ V-941, кв. 72, и УПИ 
ХIII-941, кв. 72, без промяна на предназначението 
на УПИ V-941, кв. 72, за „административна про-
изводствена база на ВиК „Благоевград“ – ЕООД, 
и за промяна предназначението на УПИ ХIII-941, 
кв. 72, в „за автомивка и услуги“. Площта на но-
вообразуваните УПИ V-941, кв. 72, става 552 кв. м, 
а на УПИ ХIII-941, кв. 72 – 381 кв. м. Достъпът 
до новообразуваните урегулирани поземлени 
имоти ще се осигурява от новопроектираната 
улица-тупик с нови осови точки 352а, 352б и 
352в, което е отразено в графичната част от 
настоящия проект. Широчината на достъпа ще 
бъде 3,90 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Белица, 
ул. Геор ги Андрейчин № 15.
7974

260а. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за ПУП – план за 
регулация относно премахване на част от улица 
(нов 03504.403.2065) и дворищна регулация на 
УПИ XVIII-1119, кв. 25 по ПУП – ПР, одобрен с 
Решение № 52 по протокол № 3 от 29.03.2011 г. на 
ОбС – Белица, на гр. Белица, община Белица, като 
регулационните граници съвпадат с границите на 
имот с идентификатор ПИ № 03504.403.1119 по 
КККР на гр. Белица, община Белица, одобрени 
със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на и.д. на 
АГКК – София, по ПУП – ПРЗ на гр. Белица, 
община Белица, с предназначение „за жилищно 
строителство“. Площта на новия УПИ ще бъде 
469 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Белица, 
ул. Георги Андрейчин № 15.
7975

260б. – Община Белица на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 386 от 25.11.2021 г. на Об-
щинския съвет – гр. Белица, е одобрен проект 
за изменение на ПУП – план за регулация на 
с. Дагоново, община Белица, област Благоевград, 
с цел създаване на три нови урегулирани позем-
лени имота – УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 26, 
представляващ ПИ с идентификатор 20064.1.372 
по КККР на с. Дагоново, община Белица, одо-
брени със Заповед № РД-18-24 от 19.04.2011 г. на 
началника на СГКК – Благоевград, и се променя 
предназначението на новообразуваните УПИ II, 
III и IV, кв. 26, от „озеленяване“ в „жилищно 
строителство“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ решението подлежи на обжалване 
чрез Община Белица до Административния 
съд – Благоевград.
7976

27. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собствени-
ци по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за трасе на кабел 20 kV за ПИ 
с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по 
к.к. на гр. Бургас и ПУП – ПП за трасе на външен 
водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 
и 07079.2.1045 по к.к. на гр. Бургас. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската админис- 
трация в едномесечен срок от обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“. 
7988

7. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 
във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изра-
ботена актуализация за кв. 1, 3, 4 и 6 и улиците 
между тях на предварителен проект на подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП – ПРЗ) за м. Налбанка, гр. Варна. 
Проектът е изложен в техническата служба на 
Район „Владислав Варненчик“ при Община Варна. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да прегледат изра-
ботения план и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Варна чрез Район „Владислав Варненчик“.
7984

59. – Община Доспат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 381 от 29.11.2021 г. на Общинския 
съвет – Доспат, е одобрен ПУП – ПП за обект: 
„Кабел НН за външно ел. захранване на ППС 
3132 на „Цетин България“ – ЕАД, разположена в 
ПИ № 31259.8.353 в м. Келеш барчина, с. Змеица, 
община Доспат, област Смолян“, с възложител 
„Цетин България“ – ЕАД. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Смолян.
7890

65. – Община Куклен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект 
за ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен 
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водопровод за селскостопанска постройка за 
съхранение на селскостопанска продукция в ПИ 
63238.14.19, с. Руен, местност Св. Георги, община 
Куклен“. В едномесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите 
страни могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП 
до общинската администрация – Куклен.
7889

11. – Община Летница на основание чл. 129, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
съобщава, че с Решение № 255 по протокол № 30 
от 26.11.2021 г. на Общинския съвет – Летница, 
е одобрен проект за изменение на подробен ус-
тройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) 
за кв. 104, кв. 105 и част от кв. 137, гр. Летница, 
община Летница. Решението може да се обжалва 
пред Административния съд – Ловеч, по реда 
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об-
щинския съвет – Летница.
7930

69. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 
до УПИ XVI (ПИ 21556.501.1201), част от Стопан-
ски двор на с. Добровница, община Пазарджик. 
Предвижда се проектното трасе да започне от 
нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 (НТП – „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“), 
като след около 15 м в северна посока трасето 
продължава на северозапад, пресичайки ПИ 
21556.61.141 (НТП – „напоителен канал“), ПИ 
21556.61.161 (НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“) и ПИ 21556.42.191 (НТП – „изос- 
тавена орна земя“) до достигане на УПИ XVI 
(ПИ 21556.501.1201), част от Стопански двор на 
с. Добровница, община Пазарджик. Дължината 
на трасето на кабелната линия НН е около 32 м, 
засегнатата площ – около 62 кв. м, от които 
16 кв. м са общинска, частна собственост, а ос-
таналите 46 кв. м – общинска, публична собстве-
ност. 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“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7886

70. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 
НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ 
XXV – склад (ПИ 65437.93.23), част от Стопански 
двор на с. Сарая, община Пазарджик. Предвижда 
се проектното трасе да започне от нов бетонов 
стълб в ПИ 65437.93.52 (НТП – „за местен път“), 
като след около 120 м в югоизточна посока тра-
сето чупи на юг и след около още 120 м достига 
до УПИ XXV – склад (ПИ 65437.93.23), част от 
Стопански двор на с. Сарая, община Пазарджик. 
Дължината на трасето на кабелната линия НН е 
около 240 м, засегнатата площ – около 479 кв. м, 
общинска, частна собственост. Проектът е изло-

жен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения до общинската администрация.
7887

71. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия НН, захранваща УПИ XXIV-355 (ПИ с 
идент.55155.9.355), м. Бахче пара, землище на 
гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда 
се трасето на кабелната линия НН да започне 
от края на трасе на кабелна линия НН, опре-
делено с Решение № III – т. 1, от 27.10.2021 г., 
взето с протокол № 7 на комисията по чл. 71 
от ЗУТ в посока северозапад, пресичайки ПИ 
55155.9.327 (НТП – „за първостепенна улица“) и 
установявайки се в ПИ 55155.9.328 (НТП – „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“), 
след около 95 м достига до ново електромерно 
табло, монтирано пред УПИ XXIV-355 (ПИ с 
идент.55155.9.355), м. Бахче пара, землище на 
гр. Пазарджик, община Пазарджик. Дължината 
на проектното трасе е около 95 м, засегнатата 
територия – около 0,190 кв. м, общинска публична 
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.
7888

5. – Областният управител на област Разград 
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, 
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за 
строеж № PC-003 от 10.12.2021 г. по одобрен от 
областния управител на област Разград инвес-
тиционен проект за строеж: „Изграждане трета 
клетка на обект „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, 
Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, съгласно 
изискванията на чл. 149, ал. 5 от Закона за ус-
тройство на територията с възложител Община 
Разград. Строежът е втора категория съгласно 
чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ, както и 
съгласно чл. 4, ал. 4, буква „г“ от Наредба № 1 
от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 
строежи. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалване 
чрез областния управител на област Разград пред 
Административния съд – Разград, в 30-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
7923

6. – Община Ракитово, област Пазарджик, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е изработен проект 
на ПУП – парцеларен план за обект: „Авариен 
ремонт и реконструкция на външен водопро-
вод в м. Сюткя, участък „Бошнов чарк“ в ПИ 
62004.12.729 в землището на гр. Ракитово, община 
Ракитово, област Пазарджик“. Проектът се на-
мира в отдел УТСЕООС при Община Ракитово, 
ул. Ив. Клинчаров № 57, ет. 3, стая № 301, на 



БРОЙ 110  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  41   

таблото за съобщения в сградата на Община 
Ракитово, ул. Иван Клинчаров № 57, и на интер-
нет страницата на Община Ракитово на адрес: 
http://www.rakitovo.bg. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до кмета на община Ракитово в едномесе-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7922

23. – Община Рудозем на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 294 от 6.12.2021 г. по протокол 
№ 30 на Общинския съвет – Рудозем, е одобрена 
устройствена план-схема на поземлени имо-
ти с идентификатори 63207.122.7, 07689.508.174, 
07689.508.177 по КККР на гр. Рудозем като част 
от комплексен проект за инвестиционна ини-
циатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от ЗУТ за 
обект: „Въздушна линия 20 kV, нов МТП (мачтов 
трафопост), въздушна линия ниско напрежение 
до стълб № 1 и реконструкция на съществуваща 
въздушна мрежа ниско напрежение в с. Бяла 
река, община Рудозем“. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Рудозем пред Админис-
тративния съд – Смолян.
7968

3. – Община Севлиево, област Габрово, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на ел. 
провод и водопровод до имоти с идентификатори 
65927.114.27 и 65927.114.30 по кадастралната карта 
на гр. Севлиево. Трасето на ел. провода започва от 
ТП „Шарбана“ в ПИ 16376.11.674 – широколистна 
гора – държавна частна собственост, пресича ПИ 
16376.11.111 – полски път – публична общинска 
собственост, следва трасе на съществуващ полски 
път 16376.116.115 – публична общинска собстве-
ност, ПИ 65927.542.19 – друга територия на транс-
порта – публична общинска собственост, пресича 
ПИ 65927.115.30 – дере – публична общинска 
собственост, достига ПИ 65927.114.4 – път – пуб-
лична общинска собственост, и захранва после-
дователно имоти с идентификатори 65927.114.27 
и 65927.114.30 по кадастралната карта на гр. Сев-
лиево, собственост на възложителите Калоян 
Георгиев Дочев и Явор Петров Аврамов. Общата 
дължина на трасето е 798,4 м и сервитут спрямо 
оста на трасето – 4,50 м от едната и 1 м от дру-
гата страна. Трасето на проектния водопровод 
започва от съществуващ водопровод ∅ 75 в ПИ 
65927.114.4 – полски път – публична общинска 
собственост, и захранва последователно имоти 
с идентификатори 65927.114.27 и 65927.114.30 по 
кадастралната карта на гр. Севлиево, собственост 
на възложителите Калоян Георгиев Дочев и Явор 
Петров Аврамов. Общата дължина на трасето 
е 156,4 м и сервитут от 0,35 м от двете страни. 
Линиите на трасетата са съгласно графичната 
част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 

„Държавен вестник“ заинтерисуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация.
7959

791. – Община Симитли на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
„Трасе на електронна съобщителна мрежа“ – съ-
оръжение на техническата инфраструктура, с 
начало от т. 1 (от шахта на пътен възел на път 
I-1 за път III-1007) с координати: X 4638214.649, Y 
303918.390; левият сервитут на път III-1007 до т. 9 
(регулационна граница на с. Полето) с коорди-
нати: X 4638331.484, Y 304009.360; в границите на 
с. Полето – от т. 9 с координати: X 4638331.484, Y 
304009.360, до т. 10 с координати: X 4639494.792, 
Y 305822.320 (в левия тротоар на главната улица); 
от т. 10 с координати: X 4639494.792, Y 305822.320 
по левия сервитут на път III-1007 до регулацион-
ните граници на с. Полето – т. 177 с координати: 
X 4639115.440, Y 307639.758 (до регулационните 
граници на с. Брежани); в границите на с. Брежа-
ни – в левия тротоар на ул. Георги Димитров, по 
моста на р. Брежанска: край – след моста на р. 
Брежанска, община Симитли. Проектната доку-
ментация е изложена за разглеждане в дирекция 
„СУСКЕЕПП“ на ОбА – Симитли. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едноме-
сечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“.
8002

58. – Община Стара Загора на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1394 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на външен во-
допровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 
№ 52252.42.86, местност Бащина гора, землище  
с. Ново село, община Стара Загора. Решението 
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Ад-
министративния съд – Стара Загора, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7980

58а. – Община Стара Загора на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1395 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за външен водопровод, 
битова канализация и дъждовна канализация и 
ВиК схема за УПИ II-954, КР 42 и ПИ с идентифи-
катор № 68850.42.32, местност Каймака, землище  
гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението 
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Ад-
министративния съд – Стара Загора, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7981

58б. – Община Стара Загора на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1396 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за външно електрозах- 
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ранване за ПИ с идентификатор № 68850.257.656, 
местност Бойчов кладенец, землище гр. Стара 
Загора, община Стара Загора. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
чрез Община Стара Загора пред Администра-
тивния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
7982

58в. – Община Стара Загора на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1397 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план за външно електрозах- 
ранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 
и ПИ с идентификатор № 46417.317.117, местност 
До село, землище с. Малка Верея, община Ста-
ра Загора. Решението подлежи на обжалване 
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община 
Стара Загора пред Административния съд – Ста-
ра Загора, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
7983

137. – Община Троян, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подро-
бен устройствен план за регулация и застрояване 
(ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 
24476.538.49, м. Язът по к.к. с. Дълбок дол (бивш 
стопански двор), като се обособяват четири нови 
УПИ в „Предимно производствена“ устройстве-
на зона („Пп“), отредени „За производствена и 
складова дейност“, и парцеларен план за трасе на 
електрозахранване и водоснабдяване. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация. Проектът е изложен в сградата 
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
7900

10. – Община Хасково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – план за регу-
лация на поземлен имот № 39863.61.295 по КК, 
землище на с. Криво поле, община Хасково. С 
плана за регулация се проектират нови улици с 
осови точки от 210 до 219 и се образуват нови 
четири квартала. Проектът се намира в дирекция 
„Архитектура, градоустройство, строителство и 
инвестиции“, Хасково, ул. Михаил Минчев № 3, 
ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от 
всички заинтересовани лица всеки работен ден 
от 8,30 ч. до 17 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на настоящото обявление заинтересова-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация.
7979

8. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е допуснат проект 
на ПУП – парцеларен план за пътна връзка 
за обект „Складова база и автосервиз в УПИ 
081005 – складова база и автосервиз, ПИ с иден-
тификатор 77270.81.5, местност Читашки лива-

ди – 02, по КККР за землището на гр. Хисаря, 
община Хисаря, област Пловдив, към път III-642 
„Хисаря – Калояново“ при км 8+225 – ляво“, 
засягащо следните имоти: ПИ 77270.26.190, дър-
жавна публична собственост, НТП – „за път от 
републиканската пътна мрежа“, с площ 51 м2; 
ПИ 77270.81.146, общинска публична собственост, 
НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен 
път“, с площ 35 м2; ПИ 77270.81.570, частна 
собственост, НТП – „изоставена орна земя“, с 
площ 21 м2, с представени пълномощни от н-ци 
на Рада Иванова Велевска и от н-ци на Яна 
Иванова Бормалийска; ПИ 77270.81.5, частна 
собственост, НТП – „за складова база“, с площ 
37 м2, по зелени линии и надписи за трасето в 
приложения проект. Преписката се намира в 
сградата на общинската администрация – Хисаря, 
ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да бъде разгледана 
всеки присъствен ден. 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 админис-
трация – Хисаря.
7978

55. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по 
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, 
взето с протокол № 21 от 1.06.2021 г. от Общинския 
съвет – Хисаря, с Решение № 153, взето с протокол 
№ 36 от 9.12.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, 
е допуснат за съобщаване проект за ПУП – спе-
циализирана план-схема, и ПУП – парцеларен 
план, на трасе за нов довеждащ водопровод  
PE-HD ∅ 110 и нова напорна канализация HDPE 
∅ 315 за захранване на УПИ І-77270.1.999 – об-
щественообслужващи дейности – Пожарна (ПИ 
77270.1.275), по КККР на гр. Хисаря, община 
Хисаря, област Пловдив, преминаващи през ПИ 
с ид. 77270.503.1938 и 77270.503.9542 в регулация, 
ПИ 77270.1.272, ПИ 77270.1.274 и ПИ 77270.1.275 
по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област 
Пловдив, по зелените линии и надписи за трасето 
на уличния водопровод, кафявите линии и надписи 
за трасето на канализацията и черните пунктири 
за сервитута на приложения проект. Преписката 
се намира в сградата на общинската админис- 
трация – Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може 
да бъде разгледана всеки присъствен ден. 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 – Хисаря.
7991

56. – Община Хисаря на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по 
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 371, 
взето с протокол № 21 от 1.06.2021 г. от Об-
щинския съвет – Хисаря, с Решение № 152, 
взето с протокол № 36 от 9.12.2021 г. от ЕСУТ 
при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване 
проект за ПУП – специализирана план-схема, 
и ПУП – парцеларен план, на трасе за нова ка-
белна линия 1 kV за външно електрозахранване 
за УПИ І-77270.1.999 – общественообслужващи 
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дейности – Пожарна (ПИ 77270.1.275), по КККР 
на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, 
преминаваща през ПИ с и. д. 77270.503.1938 и 
77270.503.9542 в регулация, ПИ 77270.1.272 и ПИ 
77270.1.274 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, 
област Пловдив, по червените линии и надписи 
за трасето и сини пунктирани линии за сервитута 
на приложения проект. Преписката се намира в 
сградата на общинската администрация – Хисаря,  
ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да бъде разгледана 
всеки присъствен ден. 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.
7992

202. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 278, взето с протокол № 36 от 
26.11.2021 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, 
е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за 
трасе на подземно електропреносно трасе СрН 
и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в 
поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, 
м. Папратница, и поземлен имот с идентификатор 
78478.136.769, м. Камика, по КККР на с. Церово, 
община Лесичово, област Пазарджик. Общата 
дължина на кабелите СрН е 3345 м: от тях 3341 
м ще се положат в поземлените имоти, които 
подлежат на урегулиране и са собственост на 
възложителя „Гривекс“ – ЕООД, а 4 м – в ПИ 
78478.134.509, общинска публична собственост.
8014

203. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 276, взето с протокол № 36 от 
26.11.2021 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, 
е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за 
трасе на подземно електропреносно трасе СрН 
и НН за изграждане на фотоволтаичен парк в 
ПИ № 186058, м. Чешмата, № 186060, м. Чуките, 
№ 186063, м. Чешмата, № 188026, м. Чешмата, 
№ 191025, м. Кошире, № 191027, м. Кошире, 
№ 192045, м. Кошире, № 192047, м. Чешмата, 
№ 192048, м. Чешмата, № 192050, м. Кошире, 
№ 291036, м. Равнището, № 291139, м. Равнището, 
№ 291141, м. Равнището, № 291146, м. Равнището, 
№ 291147, м. Равнището, № 291148, м. Равнището, 
№ 291149, м. Равнището, № 291150, м. Равнището, 
№ 291151, м. Равнището, № 291152, м. Равнището, 
№ 295070, м. Равнището, № 295075, м. Равнището, 
№ 295080, м. Равнището, № 295082, м. Равнището, 
№ 295083, м. Равнището, по КВС на с. Лесичово, 
община Лесичово, област Пазарджик. Общата дъл-
жина на кабелите СрН е 3167 м: от тях 2851 м ще 
се положат в поземлените имоти, които подлежат 
на урегулиране и са собственост на възложителя 
„ПГ Еко“ – ООД, а 316 м – в прилежащите полски 
пътища, общинска публична собственост.
8015

204. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 275, взето с протокол № 36 от 
26.11.2021 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, е 
одобрен проект на ПУП – ПРЗ на фотоволтаичен 

парк в поземлени имоти с № 186058, м. Чешма-
та, № 186060, м. Чуките, № 186063, м. Чешмата, 
№ 188026, м. Чешмата, № 191025, м. Кошире, 
№ 191027, м. Кошире, № 192045, м. Кошире, 
№ 192047, м. Чешмата, № 192048, м. Чешмата, 
№ 192050, м. Кошире, № 291036, м. Равнището, 
№ 291139, м. Равнището, № 291141, м. Равнището, 
№ 291146, м. Равнището, № 291147, м. Равнището, 
№ 291148, м. Равнището, № 291149, м. Равнището, 
№ 291150, м. Равнището, № 291151, м. Равнището, 
№ 291152, м. Равнището, № 295070, м. Равнището, 
№ 295075, м. Равнището, № 295080, м. Равнището, 
№ 295082, м. Равнището, № 295083, м. Равнището, 
по КВС на с. Лесичово, община Лесичово, област 
Пазарджик, за промяна на предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди, като се 
предвижда образуването на 25 бр. УПИ: в масив 
186: I-58 – фотоволтаичен парк, II-63 – фото-
волтаичен парк, III-60 – фотоволтаичен парк; в 
масив 188 – I-26 – фотоволтаичен парк; в масив 
191 – I-25 – фотоволтаичен парк, II-27 – фото-
волтаичен парк; в масив 192 – I-47 – фотовол-
таичен парк, II-48 – фотоволтаичен парк, III-
50 – фотоволтаичен парк, IV-45 – фотоволтаичен 
парк; в масив 291 – I-139 – фотоволтаичен парк, 
II-149 – фотоволтаичен парк, III-150 – фото-
волтаичен парк, IV-148 – фотоволтаичен парк, 
V-151 – фотоволтаичен парк, VI-147 – фотовол-
таичен парк, VII-152 – фотоволтаичен парк, 
VIII-141 – фотоволтаичен парк, IX-146 – фото-
волтаичен парк, X-36 – фотоволтаичен парк; в 
масив 295 – I-75 – фотоволтаичен парк, II-70 – фо-
товолтаичен парк, III-82 – фотоволтаичен парк, 
IV-83 – фотоволтаичен парк, V-80 – фотоволта-
ичен парк, в устройствена зона „Пп“ (предимно 
производствена), свободностояща нискоетаж-
на застройка с градоустройствени параметри, 
предвидени за тази зона и промяна на трайното 
предназначение на територията – урбанизирана 
територия, съгласно представения проект за 
ПУП – ПРЗ.
8016

205. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 277, взето с протокол № 36 от 
26.11.2021 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, 
е одобрен проект на ПУП – ПРЗ на фотоволта-
ичен парк в имот с идентификатор 78478.134.767 
в м. Папратница и имот с идентификатор 
78478.136.769 в м. Камика по КККР на с. Церово, 
община Лесичово, област Пазарджик, за промя-
на на предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди на имот с идентификатор 
78478.134.767 в м. Папратница и имот с иденти-
фикатор 78478.136.769 в м. Камика по КККР на 
с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик, 
като се предвижда образуването на 2 бр. УПИ: 
I-767 – фотоволтаичен парк и подстанция, и II-
769 – фотоволтаичен парк, в устройствена зона 
„Пп“ (предимно производствена), свободностоя-
ща нискоетажна застройка с градоустройствени 
параметри, предвидени за тази зона и промяна 
на трайното предназначение на територията – ур-
банизирана територия, съгласно представения 
проект за ПУП – ПРЗ.
8017
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Административният съд – Монтана, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е образувал адм. д. № 539/2021 г. по 
постъпил протест на прокурор при Окръжната 
прокуратура – Монтана. С протеста се оспорва 
законосъобразността на разпоредбата на чл. 4, 
ал. 2, чл. 15 и чл. 62, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съ-
вет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, приет с Решение 
№ 12 от протокол № 4 от 23.12.2019 г., изме-
нен и допълнен с Решение № 112 от протокол 
№ 17 от 10.12.2020 г. на Общинския съвет – Въл-
чедръм. Конституирани страни по делото са: 
протестираща страна – прокурор при Окръжната 
прокуратура – Монтана, ответник – Общин-
ският съвет – Вълчедръм, чрез председателя, и 
служебно конституирана страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 539/2021 г. е насрочено за 11.02.2022 г. от 10 ч.
7894

Административният съд – Монтана, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е образувал адм. д. № 549/2021 г. по 
постъпил протест на прокурор при Окръжната 
прокуратура – Монтана, с който се оспорва зако-
носъобразността на разпоредбата на чл. 5, ал. 2, 
чл. 17 и чл. 18 в частта „Председателски съвет“ 
от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Вършец, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2019 – 2023 г., приет с Решение 
№ 10 от протокол № 2 от 4.12.2015 г., изм. с Решение 
№ 557 от протокол № 41 от 28.03.2018 г., изм. и доп. 
с Решение № 22 от протокол № 3 от 20.12.2019 г. 
на Общинския съвет – Вършец. Конституирани 
страни по делото са: протестираща страна – про-
курор при Окръжната прокуратура – Монтана, 
ответник – Общинският съвет – Вършец, чрез 
председателя, и служебно конституирана стра-
на – Окръжната прокуратура – Монтана. Адми-
нистративно дело № 549/2021 г. е насрочено за 
11.02.2022 г. от 10 ч.
7895

Административният съд – Плевен, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че е подаден протест от проку-
рор в Окръжната прокуратура – Плевен, против 
чл. 15, т. 2, чл. 20, чл. 21, чл. 35, ал. 1 в частта 
„Председателския съвет“, чл. 42, ал. 4 в частта 
„Председателския съвет“, чл. 60, ал. 3, изр. второ 
и чл. 95, ал. 1 в частта „Председателския съвет“ 
от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Левски, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската админис- 
трация за мандат 2019 – 2023 г., по който е об-
разувано адм. д. № 920 по описа за 2021 г. на 
Административния съд – Плевен.
7919

Административният съд – Пловдив, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по 
протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, 
против Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация, 
приет с Решение № 136, взето с протокол № 11 

от 25.03.2016 г. на Общинския съвет – Куклен, е 
образувано адм. д. № 3139 по описа на съда за 
2021 г., насрочено за 10.02.2022 г. от 9,30 ч. Всеки, 
който има правен интерес, може да се присъеди-
ни към оспорването или да встъпи като страна 
наред с административния орган до началото 
на устните състезания при всяко положение на 
делото, без да има право да иска повтаряне на 
извършени процесуални действия. Препис от 
молбата за присъединяване или за встъпване се 
връчва на насрещните страни.
7893

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 Фондация „Гринберг“ на 
Наредбата за издаване на карти за паркиране на 
превозни средства, управлявани от или превозва-
щи лица с трайни увреждания на територията на 
община Алфатар, и че по повод на оспорването 
е образувано адм. д. № 239/2021 г. по описа на 
Административния съд – Силистра.
7849

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 Фондация „Гринберг“ на 
разпоредбата на чл. 7 от действащата Наредба за 
организация на движението при кратковременно 
платено паркиране – „Синя зона“ – гр. Тутракан, 
по което е образувано адм. д. № 242/2021 г. по 
описа на Административния съд – Силистра.
7850

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпил протест на прокурор в Окръжната 
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени 
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 2, 
ал. 4, изр. първо, чл. 13 и 14 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Стара Загора, неговите комисии и взаи-
модействието им с общинската администрация, 
по което е образувано адм. д. № 710/2021 г. по 
описа на Административния съд – Стара Загора, 
насрочено за 10.02.2022 г. от 11,30 ч.
7909

Административният съд – Търговище, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от Окръжната прокурату-
ра – Търговище, срещу чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 66, 
ал. 1 в частта „подпомаган от председателския 
съвет“ и чл. 66, ал. 4 от Правилника за организа-
цията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация на Общинския съвет – Антоново. 
По протеста е образувано адм. д. № 336/2021 г. 
по описа на Административния съд – Търговище, 
със страни: Окръжна прокуратура – Търговище, 
и Общински съвет – Антоново, представляван от 
председателя. Делото е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 11.01.2022 г. от 
10,20 ч.
7898
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Окръжният съд – Кюстендил, призовава Пол 
Мулдер с последен адрес Република Южна Африка, 
19 Medborn Street, Midstream Estste Centrurion, да 
се яви на 27.01.2022 г. в 13,30 ч. като страна по 
гр. д. № 388/2019 г. Предмет на разглеждане в 
производството по делото е искане за допускане на 
непълно осиновяване на малолетно дете Николас 
Винсент Мулдер от Димитър Костадинов Лучан-
ски – негов дядо по майчина линия. Необходимо 
е на основание чл. 90, ал. 2, т. 2 от Семейния 
кодекс на Република България („чл. 90, ал. 2, т. 2: 
Мнение за осиновяване дават родителите, ако са 
малолетни, поставени под ограничено запрещение 
или лишени от родителски права.“) да се даде 
мнение за осиновяването от бащата на малолет-
ното дете, тъй като е лишен от родителски права. 
Съдът указва, че мнението може да бъде дадено 
писмено, с нотариална заверка на подписа или 
устно в насроченото открито съдебно заседание, 
като бащата се яви лично.
7880 

Поморийският районен съд, III гр. отделе-
ние, III състав, призовава в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ ответ-
ницата Галина Николаевна Листкова, родена на 
28.05.1956 г., гражданка на Руската федерация, 
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцелари-
ята на Поморийския районен съд, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея, разпореждане по чл. 131 от ГПК по гр. д. 
№ 20212160100746/2021 г. по описа на съда, заве-
дено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, 
Бургас, по чл. 79 и 86 от ЗЗД. В случай че не 
се яви да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще є назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7910

Поморийският районен съд, III гр. отделе-
ние, III състав, призовава в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ ответ-
ника Анатолий Николаевич Листков, роден на 
6.10.1978 г., гражданин на Руската федерация, 
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцелари-
ята на Поморийския районен съд, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея, разпореждане по чл. 131 от ГПК по гр. д. 
№ 20212160100746/2021 г. по описа на съда, заве-
дено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, 
Бургас, по чл. 79 и 86 от ЗЗД. В случай че не 
се яви да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7911

Поморийският районен съд, III гр. отделение, 
III състав, призовава в двуседмичен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ ответника 
Игорь Николаевич Листков, роден на 12.02.1988 г., 
гражданин на Руската федерация, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в канцеларията на Поморийския 
районен съд, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея, разпореждане по 
чл. 131 от ГПК по гр. д. № 20212160100746/2021 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, Бургас, по чл. 79 и 86 от 
ЗЗД. В случай че не се яви да получи съдебните 

книжа в указания срок, съдът ще му назначи 
особен представител на основание чл. 48, ал. 2 
от ГПК.
7912

Районният съд – Троян, ІІ състав – граждан-
ски, призовава Усман Мухаммад с последен адрес 
Пакистан, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда 
като ответник по гр.д. № 20214340100858/2021 г., 
заведено от Златина Василева Радева. Ответникът 
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7951

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155 
ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 829/ 
2021 г. по описа на съда по постъпила на 
26.05.2021 г. искова молба на Комисията за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество с иск с правно 
основание чл. 153 ЗПКОНПИ против ответника 
Пенчо Йорданов Манов от Бургас за отнемане 
в полза на държавата на сумата 401 144,75 лв., 
представляваща равностойността на имущество, 
което ответникът противозаконно е отнел на 
31.05.2018 г. и на 1.06.2018 г. от заложна къща 
„Штедрия“, стопанисвана от фирма „Прима 
2000 – заложна къща“ – ЕООД, намираща се 
в гр. Айтос, ул. Богориди № 12, описано както 
следва: парични средства на стойност 4800 лв.; 
златни накити на обща стойност 395 902,38 лв.: 
6508,85 г, 14 карата/проба 585; 74,11 г, 18 карата/
проба 750; 13,28 г, 20 карата/проба 833; 199,27 г, 
21,6 карата/проба 900; 342,01 г, 22 карата/проба 
916; 84,42 г, 24 карата/проба 999; 1,43 г, 8 карата/
проба 333; сребърни накити на обща стойност 
442,37 лв: 13,37 г, проба 500; 214,5 г, проба 925.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 24.02.2022 г. от 13,30 ч.

В двумесечен срок от обнародване в „Държавен 
вестник“ на настящото обявление третите заин-
тересовани лица, които заявяват самостоятелни 
права върху имуществото – предмет на делото, 
могат да встъпят в процеса, като предявят иск 
пред Окръжния съд – Бургас, като първа инстан-
ция по настоящото дело.
7985

Варненският окръжен съд, гр. отделение, 
обявява, че е образувано гражданско дело 
№ 274/2020 г. по предявен от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество с Булстат 
129010997, чрез председателя, с адрес за призова-
ване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1 
срещу Веселин Иванов Колев, ЕГН 7709201200, с 
постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Оде-
сос“, ул. Одрин № 24; Йоана Георгиева Колева, 
ЕГН 8403231091, с постоянен и настоящ адрес: 
Варна, район „Одесос“, ул. Георги Бенковски 
№ 68, ет. 1, ап. 1, и Виолета Досева Колева, ЕГН 
5905310994, с постоянен и настоящ адрес: Варна, 
район „Приморски“, ул. Мадара № 21Б, иск с 
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за 
отнемане в полза на държавата на имущество и 
суми на обща стойност 71 777,44 лв., както следва: 
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Веселин Иванов Колев и 
Йоана Георгиева Колева:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, 
рег. № В2886РТ, дата на първоначална регистра-
ция 28.03.2007 г., рама № W0L0AHL3572128753, 
двигател №Z14XEP19KS8955. Пазарна стойност 
на МПС към настоящия момент – 2900 лв.;

– Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „ЦБР 600 
Ф“, рег. № В4559К, дата на първоначална регис-
трация 22.07.2002 г., рама № JH2PC35G82M303771, 
двигател №PC35E2328401.

Пазарна стойност на МПС към настоящия 
момент – 3000 лв.;

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йоана Георгиева Колева:

– Мотоциклет, „Малагути Мадисон К 400“, 
рег. № В6195К, дата на първоначална регистрация 
14.03.2003 г., рама № ZJM61000061004096, двигател 
№ FM400003273. Пазарна стойност на МПС към 
настоящия момент – 800 лв.;

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, 
рег. № В9111ВК, дата на първоначална регистра-
ция 14.04.2003 г., рама № WAUZZZ4E33N008198, 
двигател № BFM007889. Пазарна стойност на 
МПС към настоящия момент – 7000 лв.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виолета Досева 
Колева:

– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, 
рег. № В3507ВВ, дата на първоначална регистра-
ция 29.08.2001 г., рама № VF33CRHYB82076982, 
двигател № RHY10DYDR3039668. Пазарна стой-
ност на МПС към настоящия момент – 1700 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Веселин Иванов Колев:

– Сумата в размер на 350 лв., представляваща 
изплатени парични обезщетения в брой от ЗАД 
„ОЗК Застраховане“ – АД.

– Сумата в размер на 830 лв., представляваща 
непреобразувана част от изплатено обезщетение 
от застрахователна компания по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG67 BPBI 8898 2030 
0665 88 (IBAN BG65 CRBA 9898 2030 0665 88) в 
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Веселин 
Иванов Колев, ЕГН 7709201200.

– Сумата в размер на 4800 лв., представлява-
ща платен депозит за участие в търг за покупка 
на недвижим имот от разплащателна сметка в 
левове с IBAN BG56 CECB 9790 10E9 6542 00 в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Веселин Иванов Колев, ЕГН 7709201200.

– Сумата в размер на 910,72 лв., представлява-
ща постъпило парично обезщетение от застрахо-
вателна компания по спестовна сметка в левове 
с IBAN: BG66 SOMB 9130 4048 7264 01, с титуляр 
Веселин Иванов Колев, ЕГН 7709201200.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Веселин Иванов 
Колев и Йоана Георгиева Колева:

– Сумата в размер на 1650 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаването 
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, 
рег. № В4366РХ, дата на първоначална регистра-
ция 04.12.2001 г., рама № VF38C4HXF81418074, 
двигател № 4HX10DZ144002061.

– Сумата в размер на 300 лв., представля-
ваща стойността при разкомплектоване на 
лек автомобил, марка „Киа“, модел „Рио 1.5“, 
рег. № В8391СТ, дата на първоначална регистра-
ция 30.08.2002 г., рама № KNEDC243226082130, 
двигател № A5D176659.

– Сумата в размер на 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаването 
на лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Албеа“, 
рег. № В9661РТ, дата на първоначална регистрация 
29.06.2007 г., рама № ZFA17800006448175, двигател 
№ 350A10003846592.

– Сумата в размер на 3800 лв., представ-
ляваща пазарната стойност към датата на 
отчуждаването на лек автомобил, марка „Шев-
ролет“, модел „Авео“, рег. № В6093НВ, дата на 
първоначална регистрация 29.05.2008 г., рама 
№ KL1SF697J8B213576, двигател № F14D36623671.

– Сумата в размер на 3500 лв., представ ляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване-
то на лек автомобил, марка „Шевролет“, модел 
„Авео“, рег. № В6092НВ, дата на първоначална ре-
гистрация 7.02.2008 г., рама № KL1SF697J7B187530, 
двигател № F14D3571454K.

– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща 
непреобразуваната част от пазарната стойност към 
датата на отчуждаването на лек автомобил, марка 
„Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № В1133КН, дата 
на първоначална регистрация 6.04.1999 г., рама 
№ WVWZZZ1JZXP539042, двигател № AGU091249.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йоана Геор
гиева Колева:

– Сумата в размер на 316,98 лв., представля-
ваща постъпило парично обезщетение от застра-
хователна компания по разплащателна сметка в 
левове с IBAN BG27 CECB 9790 1080 8512 00 в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Йоана Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

– Сумата в размер на 100 лв., представляваща 
постъпила сума от трето лице по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG27 CECB 9790 1080 
8512 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с 
титуляр Йоана Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

– Сумата в размер на 4760,68 лв., представля-
ваща постъпили парични обезщетения от застра-
хователни компании, по разплащателна сметка 
в левове с IBAN BG27 CECB 9790 1080 8512 00 в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Йоана Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

– Сумата в размер на 27 000 лв., представля-
ваща вноска на каса от Виолета Досева Коле-
ва – майка на Веселин Колев, по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG86 CECB 9790 4080 
8512 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с 
титуляр Йоана Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

– Сумата в размер на 10 лв., представляваща 
вноска на каса по разплащателна сметка в левове 
с IBAN BG86 CECB 9790 4080 8512 00 в „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, с титуляр Йоана 
Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

– Сумата в размер на 49,06 лв., представля-
ваща остатък от начислена лихва след удържане 
на банкови такси, по разплащателна сметка в 
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левове с IBAN BG86 CECB 9790 4080 8512 00 в 
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
Йоана Георгиева Колева, ЕГН 8403231091.

Производството по делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 
20.05.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2 
от ЗПКОНПИ.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху описаното 
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ 
деня на насроченото първо съдебно заседание, 
т.е. до 19.05.2022 г. 

При неподаване на претенции в срок същите 
няма да бъдат разгледани от съда.
7999

Окръжният съд – Сливен, на основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в съда е 
образувано гр.д. № 108/2021 г. по предявена на 
2.03.2021 г. искова молба от Комисията за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, постъпила 
в съда с вх. № СД-02-05-82, с правно основа-
ние чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска  
220 102,83 лв. за отнемане в полза на държава-
та на следното имущество от Николай Пенчев 
Петров с постоянен и настоящ адрес: Сливен, 
кв. Българка № 34, вх. А, ет. 2, с цена на иска в 
размер на 220 102,83 лв., както следва:

От Николай Пенчев Петров на основание чл. 142, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска 217 858 лв.:

Сумата в размер на 85 035 евро с левова рав-
ностойност 166 314 лв., държана от проверяваното 
лице на 27.09.2016 г. в жилище, намиращо се в 
Сливен, кв. Сини камъни, бл. 11, вх. В, ет. 8, 
ап. 21, установена и иззета от органите на досъ-
дебното производство № 57/2017 г. по описа на 
СО – СП, с протокол за претърсване и изземване 
от жилището от 27.09.2016 г., съхранявана към 
настоящия момент в банкови сейфове № 1827 
и № 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети 
и ползвани от Специализираната прокуратура.

Сумата в размер на 44 320 лв., държана от 
проверяваното лице на 27.09.2016 г. в жилище, 
намиращо се в Сливен, кв. Сини камъни, бл. 11, 
вх. В, ет. 8, ап. 21, установена и иззета от орга-
ните на досъдебното производство № 57/2017 г. 
по описа на СО – СП, с протокол за претър-
сване и изземване от жилището от 27.09.2016 г., 
съхранявана към настоящия момент в банкови 
сейфове № 1827 и № 1427 в Обществения трезор 
на БНБ, наети и ползвани от Специализираната 
прокуратура.

Златен ланец с пазарна стойност 2657 лв., 
държан от проверяваното лице на 27.09.2016 г. 
в жилище, намиращо се в Сливен, кв. Сини 
камъни, бл. 11, вх. В, ет. 8, ап. 21, установен и 
иззет от органите на досъдебното производство 
№ 57/2017 г. по описа на СО – СП, с протокол 
за претърсване и изземване от жилището от 
27.09.2016 г., съхраняван към настоящия момент в 
банкови сейфове № 1827 и № 1427 в Обществения 
трезор на БНБ, наети и ползвани от Специали-
зираната прокуратура.

Три броя златни верижки от бяло и жълто 
злато, един брой златно колие и гривна с камъ-
чета, един брой черен мъжки часовник, марка 
„Breitling“, със сериен № А13380, един брой че-
рен часовник с розов метал „Roger Dubuis“ със 
сериен № 416/800, един брой черен часовник с 
камъни и череп, марка „Richard Mille“, със сериен 
№ RM052ALTIO115, един брой черен часовник 
с розово покритие, марка „Richard Mille“, със 
сериен № RM3501АОСА203, един брой черен 
часовник „Hublot“ със сериен № 302694440, един 
брой дамска кафява кожена гривна със злато по 
нея във вид на висяща чанта, с обща пазарна 
стойност 4567 лв., държани от проверяваното 
лице на 27.09.2016 г. в жилище, намиращо се в 
Сливен, кв. Българка № 34, вх. А, ет. 2, ап. 6, 
установени и иззети от органите на досъдебното 
производство № 57/2017 г. по описа на СО – СП, 
с протокол за претърсване и изземване от жили-
щето от 27.09.2016 г., съхранявани към настоящия 
момент в банкови сейфове № 1827 и № 1427 в 
Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани 
от Специализираната прокуратура.

От Николай Пенчев Петров на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 2244,83 лв.:

Сумата в размер на 2176,08 лв., внесена по 
разплащателна сметка с IBAN BG24 FINV 9150 10 
1679 5016 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Сумата в размер на 68,75 лв., внесена по разпла-
щателна сметка с IBAN BG74 FINV 9150 10 EURO 
HK9D в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Делото е насрочено за 24.03.2022 г. от 13,30 ч. с 
резервна дата – 31.03.2022 г. от 13,30 ч. В двумесе-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
на настоящото обявление третите заинтересо-
вани лица, които претендират самостоятелни 
права върху имуществото, предмет на отнемане 
в настоящия процес, могат да встъпят в делото, 
като предявят съответния иск пред Окръжния 
съд – Сливен, в настоящото дело.
7943

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителят на сдружение с нестопанска 
цел „Проект Права на човека“ – София, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 10.02.2022 г. в 10 ч. в офиса на сдружението 
в София, ул. Солунска № 23, ет. 6, при следния 
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на 
сдружението по отношение предмета на дейност, 
средствата за постигане на дейности и начина за 
свикване на общото събрание; 2. разни. Поканват 
се да присъстват всички членове на сдружението 
или техни упълномощени представители.
7960

309. – Националният изпълнителен комитет 
на ПП „ВМРО – Българско национално движе-
ние“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 
от устава на ПП „ВМРО – Българско национално 
движение“ свиква VІІІ извънреден конгрес на 
партията в София, ул. Незабравка № 25, парк-хотел 
„Москва“, зала „Европа“, на 12.02.2022 г. (събота) 
от 10,30 ч. при следния дневен ред: откриване и 
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приветствие; 1. разглеждане и приемане на отче-
тите на НИК и НКК; 2. доклад за дейността на 
представителите на ВМРО – БНД в българския 
и европейския парламент; 3. промени в устава 
на ВМРО – БНД; 4. избор на нови ръководни и 
контролни органи на партията; 5. основни насо-
ки за дейността и политиката на ВМРО – БНД; 
6. разни. При липса на кворум събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред и може да се проведе 
колкото и членове да се явят, освен ако уставът 
не разпорежда друго.
7921

81. – Управителният съвет на сдружение с нес-
топанска цел „Българска Асоциация за Закрила 
на Пациентите“ – София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 17.02.2022 г. в 17 ч. в София, 
бул. Св. Наум № 18, ап. 2, при следния дневен ред: 
1. обсъждане и приемане на отчет за дейността 
на УС на БАЗП за 2020 г., доклад за дейността 
на БАЗП за 2020 г. и план за дейността на сдру-
жението за периода 2021 – 2026 г.; 2. приемане 
на ГФО за 2020 г.; 3. изменение и допълване на 
устава; 4. избор и освобождаване на членове на 
управителния съвет; 5. промяна на седалището 
и адреса на управление на сдружението; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред, 
колкото и членове да се явят.
7908

1. – Управителният съвет на сдружение „Арке 
040“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 20, ал. 5 от устава на сдружението свиква 
извънредно общо събрание на сдружението на 
17.02.2022 г. от 18 ч. на адрес: София, п.к. 1000, 
район „Средец“, ул. Славянска № 19, ет. 2, офис 26, 
при следния дневен ред: 1. промяна на наимено-
ванието на сдружението; 2. промяна на адреса 
на управление на сдружението; 3. изменение на 
устава на сдружението; 4. промени в състава на 
управителния съвет на сдружението; 5. приемане 
на членове на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 20, ал. 7, изр. второ от устава на 
сдружението общото събрание се отлага с един час 
по-късно на същото място и при същия дневен 
ред и може да се проведе независимо от броя 
на явилите се членове. Материалите, свързани с 
дневния ред, са на разположение на членовете на 
сдружението при поискване, както и на адреса на 
управление на сдружението – София, ул. Неофит 
Рилски № 56, ет. 1 – партер дясно, ап. 3.
7920

23. – Управителният съвет на СК „Тонус-
спорт“, Пазарджик, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание 
на 20.03.2022 г. от 14 ч. в Пазарджик, пл. Васил 
Левски № 5, спортна зала „Васил Левски“, тре-
нировъчна зала № 1, при следния дневен ред: 1. 
приемане на годишен доклад за дейността на СК 
„Тонус-спорт“ за 2021 г.; 2. приемане на ГФО за 
дейността на сдружението за 2021 г.; 3. приемане 
на нов устав на спортния клуб; 4. избор на упра-
вителен съвет. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събра-
ние ще се проведе един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред, колкото и членове 
на дружеството да са явят. Писмените матери- 
али по дневния ред ще бъдат на разположение в 
седалището на спортния клуб след 20.01.2022 г.
8005

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Армейски спортен клуб по бокс“ – Сливен, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС от 
21.12.2021 г. свиква общо събрание на 18.02.2022 г. 
от 10 ч. в Сливен, ул. Павел Милюков, Спортна 
зала за бокс, при следния дневен ред: 1. отчет 
на УС за дейността на сдружението през 2021 г.; 
2. отчет на УС на финансовото състояние на 
сдружението за 2021 г.; 3. приемане на нов устав 
на сдружението; 4. освобождаване от длъжност 
и отговорност настоящия УС и председателя на 
УС; 5. избор на нов УС и председател на УС. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред независи-
мо от броя на присъстващите членове на клуба.
8013

1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен 
клуб по бойни изкуства Буши-До“, Черномо-
рец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на сдружението на 
2.03.2022 г. (сряда) от 10 ч. на адреса на управле-
ние на сдружението – гр. Черноморец, п.к. 8142, 
ул. Иван Вазов № 11, при следния дневен ред: 1. 
приемане на решение за вписване на промяна 
в наименованието на сдружението; 2. приемане 
на решение за вписване на промени в устава на 
сдружението; 3. приемане на актуализиран устав; 
4. други въпроси. На основание чл. 34, ал. 5 от 
устава на сдружението поканата ще бъде обявена 
в ТРРЮЛНЦ по делото на сдружението, както и 
ще бъде поставена на мястото за обявления в сгра-
дата по седалище и управление на сдружението.
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