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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 14 
от 17 ноември 2022 г.

по конституционно дело № 14 от 2022 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Павлина Панова, членове: Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, 
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието 
на секретар-протоколиста Мариана Малканова 
разгледа в закрито заседание на 17 ноември 
2022 г. конституционно дело № 14 от 2022 г., 
докладвано от съдия Павлина Панова.

Производството е на основание чл. 149, 
ал. 1, т. 2, предл. първо във връзка с чл. 150, 
ал. 3 от Конституцията на Република Бъл-
гария и е във фазата за решаване на делото 
по същество.

Конституционното дело е образувано на 
11.07.2022 г. по искане на омбудсмана на 
Република България за установяване на про-
тивоконституционност на разпоредбата на 
чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето 
(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; посл. изм. и доп., 
бр. 62 от 2022 г.).

Атакуваната разпоредба допуска участие на 
лица с психични разстройства, по отношение 
на които е поискано по съдебен ред наста-
няване в лечебно заведение за задължително 
лечение, да участват в производството пред 
съда чрез видеоконферентна връзка. Такова 
участие може да бъде реализирано в случаи, 
когато здравословното състояние на лицето не 
позволява то да се яви в съдебно заседание, 
както и когато е обявено извънредно положе-
ние, военно положение, бедствие, епидемия, 
извънредна епидемична обстановка или при 
наличие на други форсмажорни обстоятелства. 
Тогава самоличността им се удостоверява от 
директора на болничното заведение или от 
упълномощено от него лице.

В искането си вносителят обосновава 
противоконституционност на тази разпоред-

ба с противоречие с принципа на правовата 
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), на 
конституционното право на защита на всеки 
гражданин във всички стадии на процеса 
(чл. 56 във връзка с чл. 122 от Конституцията), 
както и на правото на лична свобода и непри-
косновеност (чл. 30, ал. 1 от Конституцията).

С определение от 19.07.2022 г. Конституци-
онният съд е допуснал искането на омбудсмана 
за разглеждане по същество, конституирал 
е заинтересувани институции, поканил е 
неправителствени и съсловни организации, 
както и изтъкнати специалисти от науката да 
представят становища и мнения по предмета 
на делото.

В изпълнение на предоставената им от Съда 
възможност становища и мнения са предста-
вили: Върховният касационен съд, главният 
прокурор на Република България, министъ-
рът на здравеопазването, Висшият адвокат-
ски съвет, Съюзът на юристите в България, 
Българската асоциация за европейско право, 
Българският хелзинкски комитет, Центърът 
за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, 
Българската психиатрична асоциация, проф. 
д.м.н. Петър Маринов, проф. д-р Дарина Зи-
новиева, доц. д-р Владимир Велинов и доц. 
д-р Деяна Марчева.

Постъпилите по делото становища и мне-
ния се разделят на две групи.

Първата група включва становища и правни 
мнения, изразяващи подкрепа на твърденията 
на вносителя за противоконституционност 
на оспорените разпоредби. В нея са станови-
щата на Върховния касационен съд, главния 
прокурор на Република България, Висшия 
адвокатски съвет, Съюза на юристите в Бъл-
гария, Българската асоциация за европейско 
право, Българския хелзинкски комитет, както 
и правните мнения на проф. д-р Дарина Зи-
новиева и доц. д-р Деяна Марчева.

Заинтересуваните страни заемат общата 
позиция, че атакуваната разпоредба не съ-
ответства на принципа на правдържава във 
формален смисъл поради своята неопреде-
леност и неяснота. Намират, че прилагането 
є обуславя създаването на противоречива 
съдебна практика и наред с това накърнява 
основни права на засегнатите лица, което я 
прави конституционно нетърпима. Излагат 
съображения, че тя въвежда ограничения на 
законодателно ниво на тези права без лимит 
на действие във времето и без да е налице 
друго право или принцип от конституционен 
ранг, чиято защита оправдава подобни огра-
ничения. Застъпват тезата, че законодателят 
не е обезпечил спазването на националните 
и международните стандарти, приложими 
към провеждането на това специфично про-
изводство, а именно: устно изслушване, със-
тезателност и ефективна адвокатска защита. 
Изтъкват важността на пълноценната връзка 
между съдията, адвоката, психиатъра експерт 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Николай Георгиев Въл-

канов с орден „Стара планина“ първа степен 
за изключителния му принос и заслуги към 
икономическото развитие на страната.

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

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев 
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков
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и лицето с психично увреждане в съдебното 
производство и заключават, че електронният 
вариант на съдопроизводството не е спо-
собен да осигури такава. Аргументират, че 
видеоконференцията по самата си същност 
е средство, което опосредява придобиването 
на лично впечатление, което прави невъз-
можно придобиването на „непосредствено 
впечатление“ от съда. Направен е обзор на 
международните стандарти за прилагането 
на видеоконференциите в съдебния процес и 
са представени допълнителни аргументи от 
научни изследвания за негативния ефект на 
опосредената комуникация чрез аудио-визуал-
ни средства в контекста на процеса, особено 
по отношение на лица от уязвимите групи.

Втората група включва становищата на 
министъра на здравеопазването, Центъра за 
психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, 
Българската психиатрична асоциация, както 
и мненията на проф. д.м.н. Петър Маринов 
и доц. д-р Владимир Велинов, които приемат, 
че атакуваната разпоредба на чл. 158, ал. 5, 
изр. трето от Закона за здравето не е проти-
воконституционна.

Според тях тя улеснява и гарантира правото 
на достъп до правосъдие и представлява до-
пълнителна гаранция за спазване на правото 
на защита поради възможността да се осигури 
пълноценна работа по съдебните производства 
дори в условията на пандемия и извънредни 
мерки. Застъпват тезата, че правото на за-
крила на здравето на човека е по-значимо и 
би следвало да има приоритет пред закрилата 
на свободата и личния живот, които може да 
бъдат временно и пропорционално огранича-
вани, когато и доколкото това се налага за 
целите на лечението. Смятат, че атакуваната 
разпоредба е логична, полезна и необходима, 
тъй като цели предпазване както на здравето 
на психичноболните пациенти, които често са 
с компрометиран имунитет, така и здравето 
на останалите участници в съдебното произ-
водство. Правят предложение да се предвиди 
задължението за присъствие на защитника в 
болничното заведение, както и подчертават 
полезността на практиката за провеждането 
на съдебните заседания на територията на 
здравното заведение не само с оглед спазване 
правата и здравето на пациента, но и с цел 
вникване на съда в правната и здравната про-
блематика, относима към производството по 
задължително настаняване за лечение.

Конституционният съд, като обсъди до-
водите в искането, постъпилите по делото 
писмени становища и правни мнения, както и 
относимата правна уредба, за да се произнесе, 
взе предвид следното:

I. Общи положения
Разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от 

Закона за здравето (доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г., 
в сила от 30.06.2021 г.), предмет на настоящото 
конституционно дело, гласи: „В тези случаи, 
както и при обявено извънредно положение, 

военно положение, бедствие, епидемия, из-
вънредна епидемична обстановка или други 
форсмажорни обстоятелства, лицето, чието 
настаняване се иска, както и вещото лице, 
назначено да даде експертно мнение, може да 
участват в делото и чрез видеоконференция, 
като самоличността им се удостоверява от 
директора на болничното заведение или от 
упълномощено от него лице.“ Нейното систе-
матично място е в раздел II „Задължително 
настаняване и лечение“ от глава пета „Пси-
хично здраве“ на Закона за здравето. Раздел 
II съдържа нормите, указващи процесуалния 
ред за настаняване на лица с психични раз-
стройства на задължително лечение. По своята 
същност производството е съдебно, протича в 
два стадия и има за предмет прилагане на вид 
превантивна принудителна административна 
мярка – задължително лечение, в случаи, 
когато поради заболяването си психично-
болни лица могат да извършат престъпление, 
което представлява опасност за близките им, 
за околните, за обществото или застрашава 
сериозно здравето им (чл. 155 от Закона за 
здравето). Законът изисква наличието на две 
кумулативни предпоставки за настаняване 
на задължително лечение – медицинска (на-
личие на психично заболяване на едно лице 
от категорията на изрично предвидените в 
чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 – установено сериозно 
нарушение на психичните функции (психоза 
или тежко личностно разстройство), изразена 
трайна психична увреда в резултат на психично 
заболяване или умерена, тежка или дълбока 
умствена изостаналост или съдова и сенилна 
деменция) и социална (наличие на опасност 
поради някое от тези заболявания лицето да 
извърши престъпление, което представлява 
опасност за близките му, за околните, за обще-
ството или застрашава сериозно здравето му).

Първият стадий на производството се 
инициира от прокурор или от директор на 
лечебното заведение, в което се намира лицето, 
чието настаняване на задължително лечение 
се иска. Той протича в открито съдебно за-
седание пред районен съд (чл. 156, ал. 1 във 
връзка с чл. 158, ал. 2 от Закона за здравето) 
с участие на лицето, прокурора, вещото лице 
и защитника. В хода му съдът трябва да пре-
цени допустимостта на искането, отправено 
от прокурор или от директор на лечебно 
заведение (чл. 157 от Закона за здравето), 
и да изгради обосновано предположение за 
кумулативното наличие на медицинската и 
социалната предпоставка. При наличие на 
някой от рисковете по чл. 155 от Закона за 
здравето и при изразено от психиатъра съмне-
ние за наличие на психично разстройство съдът 
назначава съдебнопсихиатрична експертиза, 
като определя начина и срока на изготвянето 
є. При липса на обосновано предположение 
за кумулативното наличие на медицинската 
и социалната предпоставка съдът прекратява 
производството.
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Вторият стадий протича отново в откри-
то съдебно заседание (по чл. 162 от Закона 
за здравето) с участие на лицето, прокурор, 
защитник и вещите лица, изготвили съдеб-
нопсихиатричната експертиза. Съдът изслушва 
експертното заключение, становището по нея 
на лицето, чието задължително лечение се 
иска, и след преценка на доказателствата се 
произнася с решение по необходимостта от за-
дължително лечение. При допускането му той 
решава и въпроса за формата на задължител-
но лечение – стационарно или амбулаторно, 
определя срока на задължителното лечение 
и лечебното заведение, където ще се проведе.

Според Закона за здравето участниците 
в съдебното производство са посочените в 
чл. 158, ал. 4 от Закона за здравето – психиа-
тър, защитник и прокурор. Алинея 5, изр. първо 
на същия чл. 158 изрично изисква участие и 
на лицето, за което се иска задължително 
лечение, и съдържа общото правило, че то 
трябва да бъде разпитано лично и ако възникне 
необходимост, може да бъде доведено прину-
дително в съдебната зала за тази цел, защото 
съдът е длъжен да придобие непосредствено 
впечатление за неговото състояние. Разпо-
редбата, предмет на настоящото дело – изр. 
трето на ал. 5, въвежда изключения от това 
правило, позволявайки участието на лицето и 
на вещото лице чрез видеоконферентна връз-
ка. Разпоредбата е приета от 44-тото Народно 
събрание с § 36 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс (ЗИДГПК) (ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.). 
В мотивите към ЗИДГПК (сигнатура № 022-01-
69) законодателят е обосновал допълнението с 
необходимостта от подобряване на достъпа до 
правосъдие в контекста на извънредна епиде-
мична обстановка, свързана с COVID-19, чрез 
използването на информационни и комуни-
кационни технологии, както и с практически 
съображения, свързани с транспортиране на 
лицата до съдебната зала. Оспорваната пред 
Конституционния съд редакция на разпоред-
бата обаче е със значително разширен обхват 
и включва възможности за участие на лицето, 
чието задължително лечение се иска, и на 
вещото лице чрез видеоконферентна връзка, 
ако причини, свързани със здравословното 
състояние на лицето, налагат това, както и 
всякакви други форсмажорни обстоятелства, 
включително, но и не само при обявено 
извънредно положение, военно положение, 
бедствие, епидемия и извънредна епидемична 
обстановка.

В искането омбудсманът поставя въпроса 
за съответствието на тези изключения с при-
ложимите стандарти за достъп до правосъдие, 
за справедлив процес, отчитащ гарантирането 
на свободата и личната неприкосновеност 
на гражданите, и за ефективно реализиране 
на правото на защита във всеки стадий на 

процеса. Уредбата на тези стандарти на наци-
онално ниво се намира в преамбюла и в глава 
втора от Основния закон – „Основни права и 
задължения на гражданите“. От гледна точка 
на националното законодателство уредбата 
на съдебното производство за настаняване 
на задължително лечение по реда на Закона 
за здравето е специална и доколкото не е 
предвидено друго, в това производство субси-
диарно се прилагат разпоредбите на Наказа-
телно-процесуалния кодекс (НПК) (чл. 165 от 
Закона за здравето) и следователно – общите 
процесуалноправни гаранции в наказателния 
процес за зачитане на правата на задържаните, 
предвидени в националното законодателство 
или произтичащи от разпоредбите на Консти-
туцията. Приложими критерии за задържане 
на психичноболни лица са предвидени в актове 
на правото на ЕС и международните споразу-
мения, по които Република България е страна 
(чл. 5, ал. 4 от Конституцията). Такива са 
Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи (КЗПЧОС) (ратифицирана 
със закон, приет от Народното събрание на 
31 юли 1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г.; обн., 
ДВ, бр. 80 от 2.10.1992 г.; посл. изм. и доп. 
с Протокол № 14 от 13.05.2004 г., ДВ, бр. 38 
от 21.05.2010 г.), Международният пакт за 
граждански и политически права (МПГПП; 
ратифициран с Указ № 1199 на Президиума 
на Народното събрание от 23.07.1970 г. – ДВ, 
бр. 60 от 1970 г., обн., ДВ, бр. 43 от 28.05.1976 г.), 
Хартата на основните права на Европейския 
съюз (ХОПЕС) (публикувана в ОВ, C 303, 
14.12.2007 г.).

В допълнение, приложимите правни стан-
дарти за задържане на психичноболни лица 
са развити последователно и недвусмислено в 
практиката на Европейския съд за правата на 
човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз 
(СЕС). Възприетото разбиране от Конститу-
ционния съд по отношение на приложимостта 
на практиката на ЕСПЧ гласи, че „нормите 
на ЕКПЧ в материята на правата на човека 
имат общоевропейско и общоцивилизационно 
значение за правния ред на държавите – стра-
ни по ЕКПЧ, и са норми на европейския 
обществен ред. Ето защо тълкуването на 
съответните разпоредби на Конституцията в 
материята на правата на човека следва да бъде 
съобразено във възможно най-голяма степен 
с тълкуването на нормите на ЕКПЧ. Този 
принцип на конформно тълкуване съответства 
и на международно признатата от България 
задължителна юрисдикция на Европейския 
съд по правата на човека по тълкуването 
и прилагането на ЕКПЧ“ (Решение № 2 от 
1998 г. по к.д. № 15 от 1997 г., също и спо-
ред Решение № 3 от 2011 г. по к.д. № 19 от 
2010 г., Решение № 1 от 2012 г. по к.д. № 10 
от 2011 г., Решение № 11 от 2022 г. по к.д. 
№ 3 от 2022 г.). Когато изведените критерии 
от практиката на ЕСПЧ за упражняване на 
определено право са в съответствие с духа и 
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разума на Конституцията, когато те съответ-
стват на Основния закон, Конституционният 
съд би могъл да ги възприеме при преценката 
за конституционосъобразност на законова 
разпоредба. Следователно, осъществявайки 
контрол за конституционност по отношение 
на разглежданата разпоредба, Съдът следва да 
я анализира и обсъжда в съответствие с Ос-
новния закон и със стандартите за закрила на 
основните конституционни права, възприети 
в практиката му и вдъхновени от междуна-
родноправните актове, както и с практиката 
по тяхното тълкуване и прилагане.

Конституционният съд вече е имал въз-
можност да се произнесе с Решение № 13 от 
2021 г. по к.д. № 12 от 2021 г. относно консти-
туционосъобразността на участие чрез виде-
оконферентна връзка на лицата, по отношение 
на които по съдебен ред се взема мярка за 
неотклонение „задържане под стража“. Съо-
браженията на Съда, изложени в решението 
по посоченото дело, следва да бъдат отчетени, 
доколкото са относими, и при произнасянето 
по настоящото дело, като се вземат предвид 
особеностите на производството за настанява-
не за задължително лечение и специфичното 
положение на лицата, по отношение на които 
то се прилага като принудителна мярка.

II. По отношение на съответствието с 
чл. 30, ал. 1 от Конституцията

Настаняването на задължително лечение 
на едно лице като принудителната мярка, 
предвидена в чл. 155 от Закона за здравето, 
засяга съществено личната сфера на психич-
ноболните лица за срока на тяхното задъл-
жително лечение. В най-съществена степен тя 
може да доведе до ограничаване на правото 
им на лична свобода и неприкосновеност в 
случаите, когато лицето не изразява съгласие 
да се лекува. Доколкото с решението, при-
ключващо производството, съдът се произнася 
относно формата на лечението – амбулаторна 
или стационарна, както и за срока на за-
дължителното лечение, е видно, че за този 
период едно лице съществено е ограничено в 
свободния си избор да реши къде да пребивава 
и дали и кога да напусне определено място. 
При амбулаторното лечение лицето запазва 
правото си на свободно придвижване, но е 
длъжно да посещава редовно лечебното заве-
дение за прегледи и да спазва предписаното 
му лечение. При стационарното лечение обаче 
то е ограничено до рамките на лечебното 
заведение, поради което стационарната фор-
ма на задължителното лечение се превръща 
в задържане по смисъла на чл. 30, ал. 2 от 
Конституцията. Такова е и трайното разбиране 
в юриспруденцията на ЕСПЧ по чл. 5, § 1, 
буква „е“ КЗПЧОС, който предвижда забрана 
за лишаване от свобода, освен „законно лиша-
ване от свобода… на душевноболни лица“, и то 
само в съответствие с процедури, предвидени 
в закона. Тази разпоредба въвежда стандарта 
за защита на правото на лична свобода на 

душевноболно лице (лице, страдащо от пси-
хично заболяване), доколкото всяка намеса в 
това право трябва да отговаря на критерии, 
гарантиращи допустимата намеса на дър-
жавата (вж. делото Станев срещу България, 
№ 36760/06, § 143 – 147, както и цитираните 
в него решения на ЕСПЧ). Подобна е пози-
цията, изразена и в практиката на СЕС по 
чл. 6 ХОПЕС, който се отнася до правото на 
свобода и сигурност и гарантира права при 
задържане, съответстващи на тези по чл. 5 
КЗПЧОС. Според СЕС посоченият чл. 6 следва 
в съответствие с чл. 52, ал. 3 ХОПЕС да се 
тълкува в същия смисъл и със същия обхват 
както чл. 5 от КЗПЧОС съгласно тълкуването 
му от ЕСПЧ (вж. дело С – 467/18, § 42 и сл.). 
Доколкото производството за настаняване за 
задължително лечение по Закона за здравето 
може да доведе до постановяването на мярка, 
включваща лишаване от свобода, която е обо-
снована не само по терапевтични причини, 
но и по съображения за сигурност, то според 
тълкуването на СЕС към него са приложими и 
стандартите, предвидени в Директива 2013/48/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2013 г. относно правото на достъп 
до адвокат в наказателното производство и в 
производството по европейска заповед за арест 
и относно правото на уведомяване на трето 
лице при задържане и на осъществяване на 
връзка с трети лица и консулски органи през 
периода на задържане и в Директива 2012/13/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 година относно правото на 
информация в наказателното производство, 
предвидени за целите на наказателното про-
изводство. Въпреки че практиката на СЕС 
по повод ограничаване правото на лична 
свобода и неприкосновеност е постановена в 
контекста на наказателния процес, съгласно 
препращащата разпоредба на чл. 165 от Закона 
за здравето тя е относима и в производството 
за настаняване за задължително лечение.

От гледна точка на националния правен 
ред правото на лична свобода и неприкосно-
веност е изрично прогласено в ал. 1 на чл. 30 
от Конституцията. То не спада към катего-
рията на абсолютните права. При наличие 
на условия и по ред, изрично определени със 
закон, то би могло да бъде ограничено, ако 
ограничаващата мярка е предназначена да 
защити други ценности и интереси от консти-
туционен ранг, т.е. да съществуват основателни 
причини, поради които е оправдано от гледна 
точка на обществения интерес правото да 
бъде ограничено. Ограничението следва да 
е пропорционално спрямо предвидената цел 
и да подлежи на ефективен съдебен контрол 
по надлежен ред, който отговаря на всички 
основни изисквания за справедлив съдебен 
процес. (Решение № 11 от 2016 г. по к.д. № 7 
от 2016 г., Решение № 14 от 2018 г. по к.д. 
№ 12 от 2017 г., Решение № 9 от 2020 г. по 
к.д. № 3 от 2020 г.)
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В производството за задължително наста-
няване и лечение преценката на точния баланс 
между необходимостта от съхраняване на 
личната сфера на индивида и необходимостта 
за защита на правата и законните интереси 
на другите е предоставена на съда. Той има 
задача да установи, да прецени и да се убе-
ди налице ли са предпоставките, налагащи 
настаняването на лицето на задължително 
лечение: дали то страда от тежко психично 
заболяване, изрично посочено в закона, както 
и дали това му състояние поражда опасност 
да извърши престъпление, от което да постра-
дат близките му, околните или обществото 
или което застрашава сериозно собственото 
му здраве (чл. 155 от Закона за здравето). В 
този смисъл, ако изискуемите предпоставки 
са налице, то ролята на съдебния контрол 
върху задържането е да се прецени каква е 
точната степен на ограничение, която е обо-
снована и конституционно оправдана спрямо 
специфичното здравословно състояние на 
лицето и рисковете, които разкрива неговото 
поведение, но същевременно е достатъчна за 
осъществяване на целите на правосъдието в 
конкретното производство, без да ги надхвърля 
(чл. 31, ал. 4 от Конституцията).

В практиката на ЕСПЧ относно хипоте-
зите на задържане на лица с психични забо-
лявания са изведени основните изисквания, 
на които трябва да отговаря процедурата за 
задължителното настаняване и лечение, за 
да се приеме, че е в синхрон със закрилата, 
предоставяна на основните права на гражда-
ните на национално и международно ниво, за 
да е налице „законно“ задържане на лице с 
психично разстройство по смисъла на чл. 5, 
§ 1, буква „е“ КЗПЧОС.

От една страна, освен в спешни случаи, 
трябва да бъде надлежно доказано пред съд, 
че съответното лице страда от психично раз-
стройство, т.е. пред компетентен да установи 
това орган и въз основа на обективна меди-
цинска експертиза; психичното разстройство 
трябва да е от вид или степен, които оправ-
дават принудително задържане; и периодът 
на ограничаване на свободата е обвързан с 
продължителността на психичното разстрой-
ство (Shtukaturov v. Russia, № 44009/05, § 114; 
Winterwerp v. the Netherlands, № 6301/73, § 39; 
Станев срещу България, № 36760/06, § 145). 
В съдебното производството по раздел II 
„Задължително настаняване и лечение“ от 
Закона за здравето съществува висока степен 
на съгласуваност между закрилата, уредена в 
националното и международното право, пре-
доставена на едно лице в такава процедура.

От друга страна, достъпът до съд, въпреки 
че е важен като средство за предотвратяване 
на произвола при ограничаване на личната 
свобода, сам по себе си не е достатъчен да 
осигури справедливост и законност на про-
изводството за задължително настаняване 
и лечение, ако националната процедура, по 
която се развива то, не предоставя достатъч-

но гаранции срещу произвол. Тези гаранции 
предполагат законоустановеност както на ма-
териалноправни, така и на процесуалноправни 
мерки, които следва да обезпечат адекватно 
ниво на защита на правата и интересите на 
задържаното лице. Конституционният съд 
намира, че когато са застрашени личната 
свобода и неприкосновеност, механизмът на 
допускане на ограничаването им, предвиден 
в Закона за здравето, трябва да позволи на 
съда правилно да отчете всички релевантни 
фактори, за да прецени пропорционалността 
на ограничителната мярка, която трябва да 
приложи. Ролята на заложените в закона 
гаранции е да сведат всеки риск от произвол 
в това отношение до минимум. Необходима 
е такава съдебна процедура, която дава въз-
можност на съда за личен контакт с лицето, 
подлежащо на задължително настаняване и 
лечение (вж. Решение № 13 от 2021 г. по к.д. 
№ 12 от 2021 г.), и за непосредствено впечат-
ление относно психичните способности на 
болното лице и относно обективността на 
заключенията на медицинската експертиза, 
което е негово задължение като решаващ 
орган. Наложително е съдът да има поне 
кратък пряк визуален контакт с лицето и 
за предпочитане е да го разпита, тъй като 
решение, постановено, без да го види или 
изслуша, според практиката на ЕСПЧ би било 
необосновано и в нарушение на принципа 
за справедлив процес (Shtukaturov v. Russia, 
№ 44009/05, § 73).

Законоустановената процедура за наста-
няване и задължително лечение предвижда, 
че явяването на всички участници пред съда 
в открито заседание е „задължително“. Това 
се отнася както за вещото лице (психиатър), 
защитника и прокурора (чл. 158, ал. 4 от 
Закона за здравето), така и за самото лице, 
подлежащо на задължително настаняване и 
лечение, което задължително трябва да взе-
ме участие в производството. Член 158, ал. 5 
задължава съда да разпита лично лицето, 
чието настаняване се иска, като в последния 
случай Законът за здравето дори позволява 
ползването на мерки за принудителното му 
довеждане. В чл. 158, ал. 5, изр. второ законът 
вменява изрично задължение на решаващия 
орган да си състави непосредствено впечатле-
ние за здравословното състояние на лицето, 
подлежащо на задължително настаняване и 
лечение, в случаите, когато здравословното му 
състояние не позволява да се яви пред съда.

Атакуваната разпоредба на чл. 158, ал. 5, 
изр. трето от Закона за здравето допуска 
изключение от тези принципни положения, 
като позволява лицето, чието настаняване 
се иска, и вещото лице да участват в произ-
водството чрез видеоконференция. Чрез нея 
законодателят прави сериозно отстъпление 
от стандарта на защита на правото на лична 
свобода и неприкосновеност на лицето, зало-
жен в предходните разпоредби. Конституци-
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онният съд счита, че в съдебната процедура 
по задължително настаняване и лечение от 
изключителна важност за защитата на консти-
туционната ценност на едно лице, каквато е 
неговата свобода, са личното, и то непосред-
ствено, участие в производството и разпитът 
му, който трябва да бъде проведен „лично“. 
Само чрез непосредствен контакт между ли-
цето и съда може да се изгради необходимата 
увереност в решаващия орган за наличието 
на кумулативните предпоставки (медицински 
и социални), обуславящи процедурата по 
задължително настаняване и лечение. Това 
би било непълноценно, ако контактът между 
тях е опосреден от технически средства за 
осъществяване на видеоконферентна връзка 
от болничното заведение, в което се намира 
лицето. Отдалечеността на контакта, който 
се осъществява чрез техническо средство, 
е пречка съдът да възприема ясно и точно 
поведението на лицето, отчитайки както 
спецификата на съдебното производство, така 
и особеното положение на лицето, неговата 
невербална комуникация, наличието на евен-
туално физическо и/или психическо въздейст-
вие върху него от лица, които може и да не 
са участници в процеса, както и потребността 
от медицинска помощ. Участието на експерт в 
производството по задължително настаняване 
и лечение е от изключителна важност, докол-
кото той според експертните си наблюдения 
дава заключение за наличие или липса на 
медицинската предпоставка, обуславяща извод 
за необходимост от такова лечение. След като 
присъствието на лицето, чието настаняване 
се иска, следва да е лично и непосредствено 
в съдебно заседание, то и участието на екс-
перта трябва да бъде осъществено по същия 
начин. С оглед важното значение, което има 
заключението на вещото лице, за вземането 
на решение от съда е наложително експертът 
непосредствено да наблюдава поведението и 
реакциите на уязвимото лице и начина на 
участието му в съдебния процес. В хипотезата 
на участие чрез видеоконференция контактът 
между съда и участниците в производството 
(лицето и експерта) е „личен“, но не е непо-
средствен (както го изисква чл. 158, ал. 5, изр. 
второ от Закона за здравето), което поставя 
в риск уязвимото лице, чието задължително 
настаняване и лечение се искат. Такъв контакт 
сериозно затруднява и дори би обезсмислил 
преценката за пропорционалност, която съдът 
трябва да извърши, за да вземе решение 
дали и по какъв начин (чрез амбулаторно 
или стационарно лечение) и за какъв срок да 
ограничи личната свобода и неприкосновеност 
на едно лице.

В същото време невъзможността за физи-
ческо присъствие на място в съдебната зала 
не позволява на лицето, чието задължително 
лечение се иска, пълноценно да реализира 
всички възможности за участие, предоста-
вени му от закона като страна в производ-

ството, свързани с достъп и запознаване с 
доказателствата, възможност за отправяне 
на доказателствени искания, изразяване на 
становище по предмета на делото, директен 
контакт със своя защитник и др. Неговото 
уязвимо психическо и физическо състояние 
се явява допълнително препятствие за пъл-
ноценното му участие по този начин чрез 
видеоконференция, доколкото е възможно да 
затрудни способността му въобще да възпри-
ема фактите от обективната действителност, 
свързани с процеса. В такава хипотеза в прак-
тиката на ЕСПЧ е прието за обосновано да 
се предостави известна свобода на преценка 
на националните съдилища относно процесу-
алните мерки, които могат да предприемат, 
за да бъдат защитени интересите на лицата, 
които поради психични заболявания не са 
способни сами да бранят интересите си. Такива 
мерки могат да имат за резултат изменение 
или дори ограничаване на начина, по който 
лицата реализират процесуалните си права с 
оглед обезпечаване на законосъобразността и 
справедливостта в процеса на правораздаване, 
запазване на здравето на участниците. Но 
дори необходимостта от тези мерки не може 
да оправдае засягане на същността на правото 
на справедлив процес на индивида в такава 
степен, че да направи невъзможна реализа-
цията на основните процесуални гаранции, 
прилагани при задържане на психичноболно 
лице, което по същество е лишаване от свобода 
(Winterwerp v. the Netherlands, № 6301/73, § 60; 
X and Y v. Croatia, № 5193/09, § 79; Shtukaturov 
v. Russia, № 44009/05, § 68; Storck v. Germany, 
№ 61603/00, § 117).

В заключение, като се имат предвид значи-
мостта на засегнатото право на лична свобода 
и неприкосновеност и уязвимото състояние 
на лицето, чието настаняване се иска, не 
може да се приеме, че дигиталното провеж-
дане на съдебния процес би могло да бъде 
равностойно по своя ефект на присъствено 
във физическия смисъл съдебно заседание 
с непосредствен контакт между решаващия 
орган, от една страна, и лицето, неговия за-
щитник и експерта, от друга.

На основание гореизложеното следва да се 
приеме, че въпреки легитимната цел, обусло-
вила въвеждането на мярката по чл. 158, 
ал. 5, изр. трето от Закона за здравето, а 
именно – опазване на живота и здравето на 
участниците в съдебното производство по 
настаняване за задължително лечение в кон-
текста на извънредна епидемична обстановка, 
свързана със заразата от COVID-19, ефектът 
от нея засяга в конституционно нетърпима 
степен нормативно заложените процесуал-
ноправни гаранции, защитаващи основното 
право на лична свобода и неприкосновеност 
на лицата в рамките на справедлив съдебен 
процес. Поради това Конституционният съд 
следва да обяви разпоредбата на чл. 158, ал. 5, 
изр. трето от Закона за здравето, позволява-
ща участие на лицата в съдебното производ-
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ство по прилагане на принудителна мярка 
задължително настаняване и лечение чрез 
видеоконферентна връзка, за противоконсти-
туционна поради противоречие с чл. 30, ал. 1 
от Конституцията.

III. По отношение на съответствието с 
чл. 56 във връзка с чл. 122 от Конституцията

Правото на защита е лично, основно и 
неотменимо право на гражданите с проце-
суален характер, което, въпреки че би могло 
да действа самостоятелно, е по-скоро пред-
назначено да служи за универсална гаранция 
на останалите конституционно установени 
материални права на гражданите (Решение 
№ 10 от 2010 г. по к.д. № 10 от 2010 г.).

Характерна особеност на правото по чл. 56 
от Конституцията е, че то създава позитив-
но задължение за държавата в лицето на 
законодателя да предвиди на законодателно 
ниво конкретни процесуални гаранции за 
реализиране на конкретното материално 
право, подлежащо на защита (Решение № 6 
от 2010 г. по к.д. № 16 от 2009 г., Решение 
№ 1 от 2008 г. по к.д. № 10 от 2007 г.). Тези 
гаранции обвързват държавните органи при 
осъществяване на процеса на правоприлага-
не и съответно органите на съдебната власт 
при реализиране на техните правораздава-
телни правомощия. От гледна точка на едно 
задържано лице тези процесуални гаранции 
представляват процесуални права, които то 
следва да има възможност да реализира, като 
компоненти на конституционно признатото 
му право на защита във всички стадии на 
процеса (чл. 122 от Конституцията).

Най-важният от тези компоненти е вече 
разгледаното право на достъп до съд на всяко 
засегнато от ограничение на правата му лице. 
Без да е прогласен изрично в Конституцията, 
безпрепятственият достъп до съд е приет не 
само за национален стандарт, анализиран 
подробно в юриспруденцията на Конститу-
ционния съд, но и за международен такъв, 
широко застъпен в практиката на ЕСПЧ. В 
българската конституционна практика той се 
приема за неразделна част от по-общото право 
по чл. 56 от Конституцията (Решение № 14 от 
2014 г. по к.д. № 12 от 2014 г., Решение № 11 
от 2016 г. по к.д. № 7 от 2016 г.) и за задъл-
жителна предпоставка, за да могат да бъдат 
реализирани всички останали процесуални 
гаранции за правата на човека в рамките на 
съдебните производства (Решение № 11 от 
2016 г. по к.д. № 7 от 2016 г., Решение № 13 
от 2021 г. по к.д. № 12 от 2021 г.), доколкото 
в правовата държава съдебната защита на 
правата е определящата форма на защита. 
Особено голяма е значимостта на това пра-
во, когато става въпрос за ограничаване на 
личната свобода. Личният и непосредствен 
достъп до съд трябва винаги да е отворен 
пред задържаните лица, щом съдилищата са 
органите, които Конституцията овластява да 

правораздават (Решение № 1 от 2012 г. по к.д. 
№ 10 от 2011 г.). В този смисъл ЕСПЧ заема 
позицията, че „особено важно е засегнатото 
лице да има достъп до съд и възможност да 
бъде изслушано лично, а при нужда и чрез 
някаква форма на представителство. Без 
това то не би разполагало с „основните про-
цесуални гаранции, прилагани при лишава-
нето от свобода“ (Winterwerp v. the Netherlands, 
№ 6301/73, § 60).

Вторият важен компонент на правото 
на защита, който намира своето специфич-
но проявление в контекста на хипотези на 
ограничаване на правото на лична свобода 
и неприкосновеност, е правото на адвокатска 
защита. С оглед изключителната важност 
на правото на лична свобода и неприкос-
новеност конституционният законодател е 
предвидил процесуалните гаранции, относи-
ми към неговата реализация, на най-високо 
ниво – в Основния закон. Алинея 4 на чл. 30 
от Конституцията съдържа правилото, че 
право на адвокатска защита възниква за ли-
цата от момента на задържането им или на 
привличането им като обвиняеми, а ал. 5 на 
същия член прогласява тайната на комуни-
кацията между задържаното лице и неговия 
защитник, както и неприкосновеността на 
кореспонденцията между тях. Процесуалните 
стандарти в Основния закон са обогатени и 
доразвити в НПК чрез разпоредбите на чл. 55, 
ал. 2 и на чл. 99, ал. 1, уреждащи правата на 
обвиняемия и на защитника в наказателния 
процес, които чрез правилото, съдържащо се 
в чл. 165, ал. 1 от Закона за здравето, намират 
своето субсидиарно приложение и в произ-
водството за задължително настаняване и 
лечение. В него лицето, чието настаняване на 
задължително лечение се иска, има същите 
права, каквито има обвиняемият – свободно 
да осъществява връзка със защитника си, да 
се среща насаме с него, да получава съвети 
и друга правна помощ, включително преди, 
по време или след съдебното производство 
или отделни негови стадии. Процедурата по 
Закона за здравето предвижда задължително 
участието на защитник (чл. 158, ал. 4 от Закона 
за здравето) в съдебното производство, който 
да действа като процесуален представител на 
задържаното лице и да осигурява защитата 
му, без да регламентира правила, които да 
обезпечават възможността за непосредствен 
контакт между тях. При производства за 
задължително настаняване, развиващи се 
по общия ред, както защитникът, така и 
настаняваното лице се намират в съдебната 
зала, такъв личен контакт е осигурен и до-
колкото позволява здравословното състояние 
на задържаното лице, съществува принципна 
възможност то лично или с помощта на за-
щитника си да реализира процесуалните си 
права в свой собствен интерес. В хипотезата 
на оспорената разпоредба на чл. 158, ал. 5, изр. 
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трето от Закона за здравето лицето се намира 
физически в лечебното заведение, където се 
осъществява неговото лечение, и възможност-
та му за лично участие е силно ограничена, 
тъй като е опосредена чрез видеовръзка. На 
практика то няма непосредствен контакт със 
защитника си по време на съдебно заседание. 
Единственият участник в процеса, за когото 
по обективни причини съществува задълже-
ние да се срещне с психичноболното лице и 
да участва заедно с него в производството, 
е вещото лице, назначено да даде експертно 
мнение, по силата на разпоредбата на чл. 158, 
ал. 5, изр. трето от Закона за здравето. В 
подобни ситуации в практиката на ЕСПЧ се 
приема, че липсата на контакт и комуника-
ция между защитника и неговия довереник 
рефлектира върху самата същност на правото 
на справедлив процес по чл. 6 КЗПЧОС, за-
щото се явява съществена пречка за пълната 
реализация на процесуалните им права (X and 
Y v. Croatia, № 5193/09, § 65 и сл.; Winterwerp v. 
the Netherlands, № 6301/73, § 60; Shtukaturov v. 
Russia, № 44009/05, § 71).

От друга страна, липсата на възможност 
за непосредствен контакт между защитник и 
задържаното лице поставя под въпрос и дали 
въобще е възможно да бъде реализирано право-
то на непосредствен и необезпокояван контакт 
и обусловеното от него право на тайната на 
комуникацията между тях чрез средствата на 
видеоконферентната технология. В Решение 
№ 13 от 2021 г. по к.д. № 12 от 2021 г., про-
верявайки конституционосъобразността на 
разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изр. второ от 
НПК, уреждаща възможността за използване 
на видеоконференция в производството пред 
съда за вземане на мярка за неотклонение 
задържане под стража в досъдебното про-
изводство, Конституционният съд приема, 
че след като самоличността на лицето се 
удостоверява от административния ръково-
дител на институцията, в която е настанено, 
или от негов служител, то обвиняемият се 
намира в помещение, изцяло контролирано 
от държавата. Всяка комуникация между 
него и защитника му се провежда технически 
чрез видеоконферентната връзка, осигурена, 
поддържана и контролирана от органите на 
държавата. Липсват гаранции, че тази кому-
никация не би могла да бъде записвана или 
проследявана. Съществуването на съмнение 
за вероятен пробив в поверителността на 
комуникацията между защитник и негов 
подзащитен опорочава защитата, като отнема 
съществена част от нейната характеристика 
и я прави неефективна. Тези разсъждения са 
напълно относими и по отношение на при-
ложението на видеоконферентната връзка в 
производството по задължително настаняване 
и лечение по Закона за здравето при отчитане 
на неговите специфики, тъй като, както вече 
беше установено, то също е вид лишаване от 

свобода. При задължителното лечение обаче 
нуждата от ефективна адвокатска защита е още 
по-належаща (като се отчитат здравословното 
състояние и евентуалните психически раз-
стройства, от които е възможно да страда едно 
лице) и стандартът за нейното реализиране 
следва да е по-висок, тъй като за разлика от 
обвинения в досъдебното производство лицата 
с психични заболявания е твърде вероятно да 
не могат да се възползват от правото си на 
лична защита поради уязвимото си психическо 
или физическо състояние, нито могат да си 
позволят самостоятелно да преценят нуждата 
и да ангажират избран от тях процесуален 
представител. В повечето случаи единствената 
ефективна защита на своите основни права 
и законни интереси, която могат да получат, 
е оказаната им от назначения по съответен 
ред защитник. Ето защо в правната уредба 
на процедурата по ограничаване на личната 
свобода е конституционно недопустимо зако-
нодателят изначално да залага правила, които 
не покриват стандарта, целен и заложен от 
Основния закон – безпрепятствен достъп до 
съд, обезпечен с реална и ефективна защита 
във всички стадии на процеса. Поради това 
разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от 
Закона за здравето следва да бъде обявена 
за противоконституционна на основание 
противоречие с чл. 56 във връзка с чл. 122 
от Конституцията.

IV. По отношение на съответствието с 
чл. 4, ал. 1 от Конституцията

В своето искане омбудсманът навежда 
твърдение за противоконституционност на 
разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето 
от Закона за здравето в частта „бедствия, 
епидемия, други форсмажорни обстоятел-
ства“ поради противоречие с принципа на 
правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 
от Конституцията. Омбудсманът смята, че 
разпоредбата не отговаря на изискванията 
за яснота, точност и вътрешна непротиворе-
чивост, заложени в основата на разбирането 
за правовата държава в нейния формален 
компонент – правната сигурност, доколкото 
в действащата законодателна рамка не са 
предвидени изрични дефиниции за бедствие, 
епидемия и форсмажорни обстоятелства за 
нуждите на наказателното съдопроизводство, 
съобразено с целите на наказателния процес, 
което създава опасност от нееднакво тълкува-
не и противоречиво прилагане. Наред с това 
според омбудсмана атакуваната разпоредба 
не въвежда стандарта под формата на висша 
конституционна ценност, който да „оправдае“ 
възможността за ограничаване на основното 
право на защита, в компонента му, свързан 
с безпрепятствен достъп до съд.

Конституционният съд намира, че тези 
аргументи могат да бъдат приложени по от-
ношение на цялата оспорена разпоредба. По 
същество чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона 
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за здравето съдържа две отделни хипотези, 
които позволяват участие на настаняваното на 
лечение лице посредством видеоконферентна 
връзка, и уредбата на двете съдържа вътрешни 
противоречия, обосноваващи противоконсти-
туционност.

При първата хипотеза правилото на чл. 158, 
ал. 5, изр. трето, предл. първо от Закона за 
здравето се прилага задължително във връз-
ка с чл. 158, ал. 5, изр. второ от Закона за 
здравето. При нея видеоконферентна връзка 
може да бъде използвана, като единственото 
необходимо условие за това е здравословно-
то състояние на лицето да не позволява да 
се яви в съдебното заседание, преценката за 
което принадлежи на съда. В същото време, 
когато установи, че здравословното състо-
яние на настаняваното лице не позволява 
личното му явяване и участие в съдебното 
производство, решаващият състав има за-
дължението да придобие „непосредствено“ 
впечатление за неговото състояние. Възмож-
ността това впечатление да бъде реализирано 
чрез видеоконферентната връзка посредством 
техническо средство опосредява контакта 
между участниците в съдебния процес и не 
позволява на съдебния състав да си състави 
„непосредствени“, т.е. лични и преки впечат-
ления за здравословното състояние на лицето. 
Предвидената възможност за провеждане на 
производството по чл. 158, ал. 5, изр. трето от 
Закона за здравето залага сериозен дефицит 
във възможността съдът да реализира своята 
решаваща компетентност в съответствие с 
императивна законова норма – чл. 158, ал. 5, 
изр. второ от Закона за здравето. Този резултат 
е недопустим от конституционноправна гледна 
точка. Както се посочи, Конституцията създава 
позитивно задължение за държавата в лицето 
на законодателя да предвиди на законово ниво 
ефективни и достатъчни гаранции за защита 
на основните права на гражданите. Същевре-
менно, прогласявайки Република България за 
правова, Основният закон изисква законите 
да са „ясни, точни и непротиворечиви, и да 
очертават недвусмислени рамки, в които 
държавните органи да осъществяват своите 
правомощия“ (Решение № 8 от 2022 г. по к.д. 
№ 4 от 2022 г.). Залагайки в процедурата по 
задължително настаняване и лечение взаимно 
изключващи се разпоредби, законодателят е 
пренебрегнал принципа на правовата държава 
в неговия формален компонент – правната 
сигурност.

Втората хипотеза за приложение на видео-
конферентната връзка по реда на чл. 158, 
ал. 5, изр. трето, предл. второ от Закона за 
здравето изисква наличие на „обявено извън-
редно положение, военно положение, бедствие, 
епидемия, извънредна епидемична обстановка 
или други форсмажорни обстоятелства“. По-
ради съвпадение с текста на вече обявената 
за противоконституционна с Решение № 13 

от 2021 г. по к.д. № 12 от 2021 г. разпоредба 
на чл. 64, ал. 2, изр. второ, предл. първо от 
НПК с предмета на настоящото дело аргу-
ментите, наведени в цитираното решение, са 
приложими и по настоящото дело. Разпоред-
бата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за 
здравето съдържа изброяване на разнородни 
по спецификата си обективни ситуации от 
извънреден и необичаен характер, чието 
настъпване нормативната уредба обвързва с 
определени последици, които засягат начина 
на функциониране на системата на държавно 
управление и/или засягат начина и степента, 
по които гражданите могат да реализират 
своите основни права или законни интереси. 
Тъй като атакуваната разпоредба на чл. 158, 
ал. 5, изр. трето от Закона за здравето засяга 
сериозно основни права на гражданите, при 
преценката за нейната конституционосъ-
образност следва да бъдат съобразени всички 
приложими национални и международни 
стандарти, които уреждат процедурата и ос-
нованията за дерогиране на основни права.

На международно ниво такива стандарти 
се съдържат в чл. 15 от КЗПЧОС и в чл. 4 от 
МПГПП, които указват правилата, по които 
ратифициралите държави могат временно да 
не гарантират някои права по време на война 
или друго извънредно положение, представ-
ляващо обществена опасност, застрашаваща 
съществуването на нацията. Това дерогиране 
винаги трябва да е конкретно и да се пред-
приема от държавата в съответствие с проце-
дурите, предвидени в съответния акт. Винаги 
съществуват изрично определени права, чието 
ограничаване е недопустимо (чл. 15, ал. 2 
КЗПЧОС, чл. 4, т. 2 МПГПП). Когато е поз-
волено, дерогирането следва да е със строго 
определен предмет, да бъде обосновано, да се 
налага от самата извънредна ситуация и да 
бъде за ограничен период от време (чл. 15, 
ал. 3 КЗПЧОС, чл. 4, т. 2 МПГПП).

Съответстващата на тези стандарти на-
ционална конституционноправна рамка е 
очертана в Основния закон и в практиката на 
Конституционния съд. Разпоредбата на чл. 57, 
ал. 3 от Конституцията предвижда при обявено 
военно или друго извънредно положение със 
закон да може да бъде временно ограничено 
упражняването на отделни права на гражда-
ните с изключение на изрично посочените 
права и принципи (чл. 28, чл. 29, чл. 31, 
ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37). Единствено 
Народното събрание е правомощно да опре-
деля с конкретен закон различни параметри 
на реакция при различни типове заплахи в 
рамките на предвиденото от Конституцията и 
релевантните международни договори, които 
са ратифицирани, обнародвани и влезли в 
сила за Република България. Преценката за 
това упражняването на кои права и в каква 
степен е необходимо да бъде ограничено при 
обявено извънредно положение, следовател-



БРОЙ 94  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

но е винаги конкретна и е в правомощията 
единствено на Народното събрание (по арг. 
от чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 84, т. 12 от 
Конституцията).

Според утвърдената практика на Съда 
(Решение № 20 от 1998 г. по к.д. № 16 от 
1998 г., Решение № 15 от 2010 г. по к.д. № 9 
от 2010 г., Решение № 2 от 2011 г. по к.д. № 2 
от 2011 г., Решение № 7 от 2016 г. по к.д. № 8 
от 2015 г., Решение № 8 от 2016 г. по к.д. № 9 
от 2015 г., Решение № 3 от 2019 г. по к.д. 
№ 16 от 2018 г. и мн. др.) необходимите ус-
ловия упражняването на основните права на 
гражданите да бъде ограничавано изискват: 
да е налице легитимна цел за това (само в 
случай, когато това се налага, за да бъдат 
съхранени висши конституционни ценности, 
както и при необходимост да се предотврати 
засягането на други общественозначими инте-
реси), основанието да е установено със закон, 
в рамките на предвиденото в Конституцията 
ограничение и да е спазен принципът за про-
порционалност (съразмерност) на преследва-
ната цел. Изискването за пропорционалност 
(забраната за прекомерност) е проявление 
на принципа на правовата държава. Според 
това изискване ограничаването на правата е 
съразмерно средство за постигане на опре-
делена цел, когато не се надхвърля степента 
на допустимото му ограничение, съизмерено 
със значимостта на защитавания интерес, и 
когато няма необосновано спрямо защитата на 
други конституционни ценности разширяване 
на основанията за допускане на ограничения 
на правата на гражданите. Степента, в която 
е конституционно допустимо ограничаването 
на правото, е в зависимост от значимостта 
на интереса, преценен като също подлежащ 
на конституционна закрила дотолкова, че да 
позволява изключение (Решение № 7 от 1996 г. 
по к.д. № 1 от 1996 г.), за което преценката е 
ad hoc (във всеки отделен случай).

В този смисъл, за да бъде легитимно, всяко 
ограничение трябва да отчита характера, те-
жестта и продължителността на извънредната 
ситуация. Тези аспекти следва да определят 
вида, степента и продължителността на из-
вънредните мерки, до които държавата може 
законно да прибегне (Решение № 13 от 2021 г. 
по к.д. № 12 от 2021 г.).

В конкретния случай законодателят е 
обосновал приемането на мярката по чл. 158, 
ал. 5, изр. трето от Закона за здравето с не-
обходимостта от подобряване на достъпа до 
правосъдие в контекста на извънредна епиде-
мична обстановка, свързана с COVID-19, чрез 
използването на информационни и комуни-
кационни технологии, както и с практически 
съображения, свързани с транспортиране на 
лицата до съдебната зала, но не аргументира 
защо конкретният є текст я прави приложима 
във всички случаи на извънредни ситуации 
без оглед на конкретната заплаха и без яснота 
относно конституционно признатите цели, 

които тя преследва, извън това, че я счита за 
допълнителна гаранция за защита на правата 
и законните интереси на гражданите.

Освен това законодателят не поставя 
времеви граници на приложението є, нито 
определя ясно и недвусмислено предметния 
є обхват. Видеоконферентното участие по 
чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето 
се допуска при извънредно положение, военно 
положение, бедствие, епидемия, извънредна 
епидемична обстановка или други форсма-
жорни обстоятелства. Според практиката на 
Конституционния съд „извънредно положе-
ние е родово понятие, което има множество 
видове в зависимост от причината, която 
води до него. [...] Спецификата може да се 
изразява в особените изисквания и процедури 
за въвеждане на извънредното положение, в 
начина на упражняване на държавната власт 
през времетраенето му, както и в различните 
последици за правата на гражданите. [...] Из-
вънредно положение се въвежда на основата 
на Конституцията и модифицира временно 
системата на управление, като налага ограни-
чения на правния статус на гражданите. Целта 
е да се гарантира националната сигурност и 
да се опази конституционният ред“ (Решение 
№ 10 от 2020 г. по к.д. № 7 от 2020 г.).

Предвид широкия обхват на употребените в 
атакуваната разпоредба понятия въвеждането 
им обуславя неограничени възможности за 
злоупотреба при ограничаването на основните 
права на гражданите (Решение № 13 от 2021 г. 
по к.д. № 12 от 2021 г.).

Поради посоченото по-горе следва да се 
приеме, че разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изр. 
трето от Закона за здравето не отговаря на 
стандартите на принципа на правовата държава 
във формален смисъл, които изискват законите 
да са ясни, точни и непротиворечиви, поради 
което следва да бъде обявена за противокон-
ституционна на основание противоречие с 
чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

С оглед гореизложеното Конституционният 
съд намира, че атакуваната от омбудсма-
на разпоредба противоречи на чл. 4, ал. 1, 
чл. 30, ал. 1 и чл. 56 във връзка с чл. 122 от 
Конституцията, поради което следва да бъде 
обявена за противоконституционна.

Воден от тези съображения и на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. първо от Конститу-
цията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за 
Конституционен съд, Конституционният съд

Р Е Ш И :
Обявява за противоконституционна разпо-

редбата на чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона 
за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; посл. 
изм. и доп., бр. 62 от 2022 г.).

Председател: 
Павлина Панова

7414
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОГРАМА
за сътрудничество в областта на висшето об-
разование и науката между Министерството 
на образованието и науката на Република Бъл-
гария и Министерството на културата и ино-
вациите на Унгария за периода 2022 – 2024 г.
(Одобрена с Решение № 833 от 26 октомври 
2022 г. на Министерския съвет. В сила от 
датата на подписването – 7 ноември 2022 г.)

Министерството на образованието и наука-
та на Република България и Министерството 
на културата и иновациите на Унгария (по-
долу наричани „Страните“):

на основание на Спогодбата за сътрудни-
чество в областта на културата, образованието 
и науката между правителството на Република 
България и правителството на Република Ун-
гария, подписана на 5 май 1994 г. в Будапеща,

и в своя стремеж към всестранно разви-
тие и задълбочаване на сътрудничеството в 
областта на висшето образование и науката 
се договориха за следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1

Страните подкрепят:
а) прякото сътрудничество, основаващо се 

на взаимни нужди и интереси на институциите 
за висше образование и научноизследовател-
ските организации към висшите училища,

б) прякото сътрудничество между държав-
ни, обществени, църковни и частни институции 
и техните инициативи, базиращи се на нови 
преки споразумения, които са в подкрепа 
на взаимното разбирателство и сближаване, 
насърчават създаването на съвместни научни 
организации, фондации, както и съвместните 
научни изследвания,

в) програмите на Европейския съюз и 
Съвета на Европа за средното и висшето 
образование, сътрудничеството в рамките на 
Централноевропейската инициатива, както и 
Централноевропейската програма за обмен 
в университетското образование (CEEPUS).

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 2
Страните насърчават прякото сътрудни-

чество между висшите училища. Подкрепят 
двустранните контакти, обмена на експерти, 
специализациите във висшите училища, за-
нимаващи се с обучение по езика и културата 
на другата Страна.

Член 3
Страните си разменят ежегодно на реци-

прочна основа:
(1) До 5 студенти, изучаващи български, 

респективно унгарски език, за частичен срок 
на обучение с продължителност от един се-
местър (5 месеца).

(2) Докторанти, изследователи и препода-
ватели общо за 10 месеца, за не по-малко от 
1 и не повече от 3 месеца, владеещи езика на 
страната домакин или друг език по взаимна 
уговорка и при покана от приемащото висше 
училище.

(3) До 6 души за участие в летни езикови 
семинари.

Член 4
Страните продължават да подкрепят дей-

ността на лекторите и гост-преподавателите, 
преподаващи език и култура. За тази цел 
Страните приемат лектори на реципрочна 
основа там, където по време на действие на 
настоящата Програма съществуват българ-
ски или унгарски катедри или лекторати. 
Унгарската страна приема български лектор 
в Университета „Лоранд Йотвьош“ и Сегед-
ския университет. Българската страна приема 
унгарски гост-преподавател в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

Страните подкрепят изпращането на лекто-
ри и в други висши училища в двете страни, 
в случай че възникне нужда от това.

Член 5
Българската страна подкрепя ангажира-

ността на Българското национално самоу-
правление, както и подкрепяните от него по 
Програмата за подпомагане на българските 
общности зад граница за изучаване на бъл-
гарски език Българско училище за роден език 
и Българска двуезична малцинствена детска 
градина. Обучението на преподаватели и 
детски педагози може да се осъществява в 
съответствие с чл. 3 (2).

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ФИНАНСОВИ 
РАЗПОРЕДБИ

Член 6
Общи разпоредби

(1) В рамките на настоящата Програма 
за сътрудничество Страните се споразумя-
ват, че на реципрочна основа освобождават 
лицата, приети в рамките на Програмата за 
сътрудничество от заплащане на такси за 
издаване, както и за удължаване на срока на 
удостоверенията за временно пребиваване на 
територията на приемащата държава.

(2) Условията за обмен на експерти, осъ-
ществяван в рамките на прякото сътрудни-
чество, се определят в споразуменията на 
сътрудничещите си институции.

(3) Пътуванията на лицата по чл. 3, пла-
нирани за съответната академична година, се 
реализират до 30 юли на съответната година.

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА



БРОЙ 94  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  13   

Член 7
(1) Пътни разходи:
Кандидатите по чл. 3 сами поемат пътните 

си разноски до мястото на обучение и обратно.
(2) Здравна осигуровка:
Съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета за коор-
динация на системите за социална сигурност 
и Регламент (ЕО) № 987/2009 и техните изме-
нения стипендиантите, които са граждани на 
държавите – членки на Европейския съюз, на 
страните по Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство (Исландия, 
Норвегия и Лихтенщайн) и на Швейцария, 
ползват при необходимост медицинска по-
мощ на територията на Република България 
и на Унгария чрез Европейската здравноо-
сигурителна карта. Стипендиантите лично 
има грижата да се сдобият с такава карта в 
страната, от която идват.

Стипендиантите и участниците в летните 
езикови семинари, пребиваващи в България 
или в Унгария, сами се грижат за здравните 
си осигуровки.

Член 8
Форми на подкрепа:
(1)  Приемащата страна освобождава сти-

пендиантите по чл. 3 (1) и (2) от запла-
щане на таксата за обучението, като 
им осигурява настаняване в студентско 
общежитие и ползване на студентски 
стол при условията за своите граждани.

(2)  Изпращащата страна осигурява сти-
пендиите на кандидатите по чл. 3 (1) 
и (2) съгласно вътрешното си законо-
дателство.

(3)  По силата на чл. 3 (3) за лицата, приети 
в летните езикови семинари на съот-
ветните висши училища, приемащата 
страна осигурява настаняване и храна 
за времето на летния семинар, както и 
участие в културни и научни програми. 
Пътуването до и от мястото на провеж-
дането на съответния летен семинар е 
за сметка на изпращащата страна или 
на пътуващото лице.

Член 9
(1) Условия за прием на лектори и гост-

преподаватели:
Лекторите и гост-преподавателите, приети 

на основание чл. 4, встъпват с приемащата 
ги институция в трудови общественоосигури-
телни правоотношения за определен период 
от време съгласно действащото местно и 
европейско законодателство. Освен работна 
заплата приемащата страна осигурява подхо-
дящо по големина и обзавеждане жилище или 
средствата за наемане на такова съобразно 
финансовите си възможности и местното 
законодателство.

(2) Условия за заемане на българската 
лекторска позиция:

Мандатът на българските лектори се опре-
деля в съответствие с вътрешните разпоредби 
на изпращащата страна. Ежегодно унгарската 
страна прави оценка на работа на българските 
лектори за съответната академична година 
и до 30 април на съответната календарна 
година дава становище за продължаване на 
мандата му.

До 31 януари в годината на изтичане на 
мандата на лектора унгарската страна из-
праща изискванията си за образователната 
квалификация и професионалния опит на 
новия лектор, въз основа на което българска-
та страна съгласно собствената си практика 
обявява процедура за заемане на свободното 
място. Документите на предложения нов 
български лектор се изпращат не по-късно 
от 30 юни на унгарската страна. Не по-късно 
от 31 юли унгарската страна уведомява по 
дипломатически път българската страна за 
позицията си по отношение на кандидатурата 
на новия лектор.

(3) Условия за заемане на унгарската лек-
торска позиция:

Мандатът на унгарските лектори е мак-
симум четири години, който по молба на 
приемащата страна може да бъде удължен. 
Ежегодно българската страна прави оценка на 
работа на унгарските лектори за съответната 
академична година и в срок до 15 октомври на 
календарната година, предхождаща годината 
на изтичане на мандата, дава становище за 
продължаване на мандата му.

Българската страна не по-късно от 15 ок-
томври на календарната година, предхождаща 
годината на изтичане на мандата на лектора, 
изпраща изискванията си за образователна 
квалификация и професионален опит за новия 
лектор, въз основа на което унгарската страна 
съгласно собствената си практика обявява 
процедура за заемане на свободното място.

Документите на предложения нов унгарски 
лектор се изпращат не по-късно от 15 януари. 
Не по-късно от 15 февруари българската страна 
уведомява по дипломатически път унгарската 
страна за становището си по отношение на 
кандидатурата на новия лектор.

Член 10
В сътрудничеството между Страните и за-

напред приоритетни остават следните области:
(1) провеждане на съвместните научни 

изследвания,
(2) обмен на студенти във висшите училища,
(3) обмен на учени и лектори,
(4) изследователски посещения на учени,
(5) провеждането на обучение по бълга-

ристика, респективно унгаристика в другата 
страна.

С оглед на горното Страните се инфор-
мират взаимно за нови основни документи, 
приети в областта на науката и образованието, 
както и за научни презентации в областта на 
образованието.
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Член 11

(1) Страните подкрепят съвместното раз-
работване на научноизследователски проекти 
в приоритетни за двете Страни области и 
насърчават ефективното използване и изпъл-
нение на резултатите от съвместни изслед-
вания в рамките на тези проекти, спазвайки 
действащото законодателство в областта на 
защитата на интелектуалната собственост и 
авторските права.

(2) Страните подкрепят проучването на 
възможности за участие в проекти, насоче-
ни към изграждането или разширяването на 
регионални информационни мрежи и специ-
ализирани бази данни в областта на науката 
и висшето образование.

(3) Страните подкрепят прякото сътруд-
ничество и участието в двустранни и много-
странни научни, технологични, научноизсле-
дователски и развойни програми и проекти, 
като програма EUREKA.

(4) Страните насърчават партниращите си 
национални научни организации за съвместно 
участие в научноизследователски и иновативни 
проекти към европейските рамкови програ-
ми за научни изследвания и иновации (като 
„Хоризонт Европа“) и в други инициативи.

(5) Страните съдействат за подготовката 
на съвместни научно изследователски проекти 
в приоритетни области и насърчават достъ-
па до национални и научноизследователски 
инфраструктури.

(6) Страните насърчават институциите и 
изследователите, занимаващи се с унгарска 
история, култура, език и изкуство в Бълга-
рия и с българска история, култура, език и 
изкуство в Унгария.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 12

(1) Тази Програма влиза в сила от датата 
на подписването є и остава в сила до 31 де-
кември 2024 г.

(2) Тази Програма може да бъде изменяна 
или допълвана по взаимно писмено съгласие 
между Страните, изпратено по дипломати-
чески път. Такива промени и допълнения 
представляват неразделна част от Програмата.

Изготвена в София на 7 ноември 2022 г. 
в два еднообразни екземпляра на английски 
език. Спорните въпроси се уреждат по вза-
имно съгласие.
За Министерството 
на образованието 
и науката на 
Република България:
Сашо Пенов,
министър

За Министерството 
на културата и 

иновациите 
на Унгария:

Петер Сиярто,
министър на външните 

работи и търговията
7337

НАРЕДБА № 23 
от 2 ноември 2022 г.

за придобиване на квалификация по профе-
сията „Портиер-пиколо“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавни-
ят образователен стандарт (ДОС) за придоби-
ването на квалификация по професията 811040 
„Портиер-пиколо“ от област на образование 
81 „Услуги за личността“ и професионално 
направление 811 „Хотелиерство, ресторан-
тьорство и кетъринг“ съгласно Списъка на 
професиите за професионално образование и 
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе-
сионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавният образователен стандарт 
за придобиването на квалификация по про-
фесията 811040 „Портиер-пиколо“ съгласно 
приложението към тази наредба определя 
изискванията за придобиването на първа 
степен на професионална квалификация за 
специалността 8110401 „Хотелиерство“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рам-
ковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват типови учебни пла-
нове за ученици, учебни планове за лица, 
навършили 16 години, и учебни програми за 
обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II
Съдържание на държавния образователен 

стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт 
по чл. 1 определя изискванията към кандида-
тите, описанието на професията, единиците 
резултати от ученето, изискванията към матери-
алната база и изискванията към обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за 
придобиване на квалификация по професията 
811040 „Портиер-пиколо“ включва общата, 
отрасловата и специфичната професионална 
подготовка с необходимите професионални 
компетентности, които гарантират на обу-
чаемия възможността за упражняване на 
професията след завършване на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, 

разработени въз основа на тази наредба, се 
прилагат от учебната 2023/2024 г. за учениците, 
които от тази година започват обучението си 
за придобиване на професионална квалифи-
кация по професията.

(2) Учениците, които са приети за обучение 
за придобиване на професионална квалифика-
ция по професията в системата на училищното 
образование до учебната 2022/2023 г. вклю-
чително, се обучават и завършват обучението 
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си по учебните планове и учебните програми, 
които са действали при постъпването им.

(3) Лицата, навършили 16 години, които към 
влизане в сила на тази наредба се обучават в 
квалификационен курс, завършват обучението 
си по учебните планове и учебните програми, 
по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание 
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона 
за предучилищното и училищното образо-
вание и отменя Наредба № 6 от 2008 г. за 
придобиване на квалификация по професията 
„Портиер-пиколо“ (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).

Министър: 
Сашо Пенов

Приложение 
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за при-
добиване на квалификация по професията 

„Портиер-пиколо“

Професионално направление:

811 Хотелиерство, ресторантьорство и 
кетъринг

Наименование на професията:

811040 Портиер-пиколо

Код Специ-
алност

Степен 
на про-
фесио-
н а л н а 
квали-
ф и к а -

ция

Ниво по 
Н а ц и о -
нална ква-
лификаци-
онна рам-
ка (НКР)

Ниво по 
Европей-
ска квали-
фикацион-
на рамка 

(ЕКР)

8110401 Хотели-
ерство Първа 2 2

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входя-

що минимално образователно и/или квалифи-
кационно равнище за придобиване на степен 
на професионална квалификация съгласно 
Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО)

За придобиване на първа степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Портиер-пиколо“ от Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по 
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра 
на образованието и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед 
№ РД-09-4493 от 18.11.2021 г.) изискванията 
за входящото минимално образователно 
равнище към кандидатите са:

• за ученици – завършено основно обра-
зование;

• за лица, навършили 16 г. – завършен 
начален етап на основното образование или 
успешно завършен курс за ограмотяване, 
организиран от училища в системата на 
предучилищното и училищното образование 
по реда на Закона за насърчаване на зае-

тостта или на Закона за предучилищното и 
училищното образование, или валидирани 
компетентности за начален етап на основно 
образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, 
а в случаите на продължаващо професионал-
но обучение – и придобита квалификация по 
част от професията.

Здравословното състояние на кандидата 
се удостоверява с медицински документ, 
доказващ, че професията, по която желае да 
се обучава, не му е противопоказна.

1.2. Валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по про-
фесията „Портиер-пиколо“ – първа степен на 
професионална квалификация, или по част 
от нея чрез валидиране на придобити с не-
формално или информално учене резултати 
от ученето, се осъществява съгласно Наредба 
№ 2 от 2014 г. за условията и реда за вали-
диране на професионални знания, умения и 
компетентности, издадена от министъра на 
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Портиер-пиколото поздравява и посреща 
туристите (гостите) на входа на мястото за 
настаняване. Предлага помощ с багажа и 
придружава туристите (гостите) до рецеп-
цията. След регистрацията ги придружава 
до стаята и им съдейства с настаняването в 
стаята. По време на настаняването им пред-
ставя услугите на мястото за настаняване и 
презентира удобствата в стаята.

Портиер-пиколото изпълнява допълнител-
ни услуги за гостите (връчва съобщения, пис-
ма, доставя преса, повиква такси, настройва 
телевизия и интернет, взема и връща дрехи, 
оставени за пране, гладене и химическо 
чистене, закупува и поставя цветя в стаите, 
съхранява багаж, предоставя информация 
за населеното място, забележителностите и 
активностите, които се провеждат в него, и 
др.) в рамките на служебните му задължения. 
Подпомага гостите при паркиране на пре-
возните средства. Наблюдава поведението на 
гостите в общите помещения и сигнализира 
при възникване на непредвидени събития.

След приключване престоя на гостите 
портиер-пиколото ги изпраща, като им по-
мага с пренасянето на багажа, отварянето и 
затварянето на входната врата и ги съпровожда 
до напускането на обекта или транспортното 
средство – автомобил или автобус.

Проверява и следи за изправността, чис-
тотата и подредеността на входните точки на 
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мястото за настаняване. Участва (съгласно 
инструкциите) при евакуиране на гостите в 
случай на пожар, наводнение, терористичен 
акт или друго необичайно събитие.

В работата си портиер-пиколото проявява 
проактивност, организираност, дискретност, 
търпение, отзивчивост и съпричастност към 
проблемите и желанията на всеки от гостите. 
Физическата издръжливост е необходима при 
транспортирането на техния багаж при нас-
таняване и изпращане. За комуникацията с 
гостите се изискват добри умения за слушане, 
добра артикулация и умения за провеждане 
на кратък разговор поне на един чужд език.

В ежедневната си дейност портиер-пико-
лото носи отговорност за посрещането на 
гостите в мястото за настаняване, за съх-
ранението на багажа им и предоставянето 
както на първоначална, така и на последваща 
информация относно услугите, предлагани 
от обекта.

В своята работа портиер-пиколото използва 
средства за комуникация (телефон, уоки-токи, 
таблет и/или друго средство за мобилна кому-
никация), средства за изпълнение на работата 
(хотелска количка за багаж, етикети за багаж, 
карти на населеното място, туристически 
гидове и справочници, средства за писане и 
др.), лични и колективни предпазни средства, 
отчети, рекламни материали, схеми за ева-
куация и др. Носи подходящо (униформено) 
облекло, отличителен знак с длъжност и име 
(бадж). В част от местата за настаняване се 
очаква от пиколото да паркира превозните 
средства на гостите, за което е необходимо 
да притежава свидетелство за управление на 
моторно превозно средство.

Работното време на портиер-пиколото е 
по график в зависимост от мястото за нас-
таняване, на което работи, при спазване на 
изискванията на Кодекса на труда.

2.2. Възможности за продължаване на 
професионалното обучение

Лицата, придобили първа степен на про-
фесионална квалификация по професията 
„Портиер-пиколо“, могат да продължат обуче-
нието си по професии от професионално на-
правление „Хотелиерство, ресторантьорство и 
кетъринг“, като обучението по общата задъл-
жителна професионална подготовка, единна 
за всички професионални направления, и 
отрасловата задължителна професионална 
подготовка по професионално направление 
„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ 
се зачита.

При продължаващото професионално обу-
чение се организира обучение за усвояване 
на единиците резултати от ученето, които 
лицата не притежават.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация 
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) 

в Република България, утвърдена със Заповед 
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на 
труда и социалната политика, посл. изм. и 
доп. със Заповед № РД-01-42 от 10.02.2022 г.

Придобилите първа степен на професио-
нална квалификация по професията „Порти-
ер-пиколо“ могат да постъпват на работа на 
длъжностите 51511002 Пиколо, 51511003 При-
служник, хотел, както и на други длъжности, 
допълнени при актуализиране на НКПД.

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от 

ученето (ЕРУ) и резултатите от учене (РУ) 
по видове професионална подготовка

ЕРУ по обща професионална подготов-
ка – единна за всички професии с първа 
степен на професионална квалификация от 
СППОО

ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия 
на труд

1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 
(ЗБУТ) на работното място

1.2. РУ Спазва изискванията за преван-
тивна дейност по опазване на околната среда

1.3. РУ Участва в технологични хотелиер-
ски операции в екстремни ситуации

ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната 

икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики 

на производствената дейност във фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприема-

чеството
3.2. РУ Формира предприемаческо пове-

дение
ЕРУ по отраслова професионална подго-

товка – единна за професиите от професи-
онално направление „Хотелиерство, ресто-
рантьорство и кетъринг“ – първа степен на 
професионална квалификация

ЕРУ 4. Използване на информационни и 
комуникационни технологии в професионал-
ната дейност

4.1. РУ Обработва информация и съдър-
жание с информационни и комуникационни 
технологии

4.2. РУ Осъществява комуникация посред-
ством информационни и комуникационни 
технологии

4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ин-
формационни и комуникационни технологии

ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва предварителна подго-

товка на работното място
5.2. РУ Участва в организирането на дей-

ностите на работното място
5.3. РУ Отговорен е за качеството на 

работата си
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ЕРУ 6. Комуникация и работа в екип
6.1. РУ Общува в работния екип
6.2. РУ Води ефективна комуникация
6.3. РУ Ползва чужд език по професията
ЕРУ 7. Организация на услугите в хоте-

лиерството
7.1. РУ Познава съвременните стандарти 

за работа в местата за настаняване
7.2. РУ Познава резервационната система 

в местата за настаняване
7.3. РУ Спазва установените стандарти за 

работа в местата за настаняване
ЕРУ по специфична професионална под-

готовка за специалност „Портиер-пико-
ло“ – първа степен на професионална ква-
лификация

ЕРУ 8. Професионално обслужване и 
осигуряване на безопасност

8.1. РУ Участва в предлагането на услугите 
в местата за настаняване

8.2. РУ Спазва установените стандарти 
за качеството на услугата в местата за нас-
таняване

8.3. РУ Участва в овладяването на необи-
чайни ситуации

8.4. РУ Работи с мобилни устройства и 
хотелски софтуер

ЕРУ 9. Обслужване на гости
9.1. РУ Посреща и изпраща гости
9.2. РУ Участва при комуникацията с гости
9.3. РУ Извършва допълнителни дейности 

по обслужване на гостите

3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен на 

професионална квалификация
ЕРУ 1

Наименование 
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд 

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Резултат от учене 1.1: Спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗБУТ) на работното място

Знания •  Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на ЗБУТ за 
конкретната трудова дейност

•  Описва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната 
трудова дейност и в хотел

•  Познава ергономичните изисквания при работа
•  Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация и мар-

кировка за осигуряване на ЗБУТ
•  Познава правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите 

за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
Умения •  Прилага необходимите мерки за защита

•  Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
•  Използва различни видове пожарогасители

Компетентности •  Поддържа работната среда в съответствие с хигиенните норми, като ра-
боти с грижа за собственото си здраве и за живота и здравето на другите 
работници и гостите

•  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки и пра-
вила за осигуряване на безопасност и здраве при работа

•  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от учене 1.2: Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания •  Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се 
до конкретната трудова дейност

•  Описва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната 
трудова дейност

•  Изброява основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
•  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

продукти
Умения •  Разпознава опасни и отровни продукти

•  Спазва изискванията за разделно събиране на отпадъци
•  Прилага разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни 

продукти
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Компетентности •  Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за 
опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3: Участва в технологични хотелиерски операции в екстремни ситуации

Знания •  Разграничава основните рискови и аварийни ситуации
•  Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
•  Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
•  Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения •  Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
•  Разпознава превантивно рисковете, които могат да доведат до възникване 

на инцидент, пожар и/или авария
•  Спазва правилата за действия при възникване на инциденти и аварии
•  Оказва първа долекарска помощ на пострадали при авария

Компетентности •  Участва в овладяването на възникнал пожар, инцидент и/или авария в 
съответствие с установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и 
аварийна безопасност

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основни теоретични знания за:
–  здравословни и безопасни условия на труд на работното място
–  рисковете при работа
–  превантивна дейност за опазване на околната среда
–  овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
–  за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на 

аварийна безопасност
За средство 2:
•  Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
•  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование 
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика

Знания •  Познава същността на пазарната икономика
•  Описва ролята на държавата в пазарната икономика
•  Посочва основните икономически субекти в бизнеса

Умения •  Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
•  Обяснява начина на функциониране на пазарната икономика 

Компетентности •  Способен е да обясни значението на пазарната икономика

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност във фирмата

Знания •  Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
•  Определя основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, 

рентабилност

Умения •  Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на 
организацията

•  Обяснява принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си 

Компетентности •  Способен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността 
на фирмата 
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Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Решаване на практически казус 

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на про-

блема в зададения казус
ЕРУ 3

Наименование 
на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството 
Знания •  Описва същността на предприемачеството

•  Изброява принципите на предприемаческата дейност
•  Посочва видовете предприемачески умения

Умения •  Проучва предприемаческите процеси, свързани с професионалната дейност
•  Открива практически примери за успешно управление на дейността на 

организацията
Компетентности •  Способен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания •  Посочва характеристиките на предприемаческото поведение

•  Изрежда видовете предприемаческо поведение
•  Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения •  Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
•  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности •  Способен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Писмен изпит/тест
Средство 2:
•  Решаване на практически казус

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен кабинет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на про-

блема в зададения казус
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално 

направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ – първа степен на професионална 
квалификация

ЕРУ 4

Наименование 
на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии в професио-
налната дейност

Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
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Резултат от учене 4.1: Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни 
технологии

Знания •  Изброява интернет търсачки
•  Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
•  Описва начините за съхраняване на цифрова информация (текст, изобра-

жения, аудио, видео, уеб страници и др.)
•  Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения •  Използва търсачка за намиране на информация
•  Прилага основните методи за търсене и събиране на информация
•  Съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб 

страници и др.)
•  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности •  Демонстрира основно владеене на информационни и комуникационни тех-
нологии при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни 
технологии

Знания •  Изрежда доставчици на услугата електронна поща
•  Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
•  Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
•  Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения •  Използва електронна поща
•  Прилага основните изисквания за писане на имейл
•  Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
•  Споделя файлове онлайн
•  Споделя информация чрез използването на социални мрежи
•  Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности •  Демонстрира основно владеене на информационни и комуникационни тех-
нологии при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
Знания •  Посочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание 

в един формат (текст, таблици, изображения)
•  Изброява основните функции на софтуер за създаване и редакция на просто 

цифрово съдържание
Умения •  Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изо-

бражения)
•  Редактира просто цифрово съдържание

Компетентности •  Демонстрира основно владеене на информационни и комуникационни тех-
нологии при създаването на електронно съдържание

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет 

по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
•  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет прос-

транството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по 
електронната поща или друг комуникационен канал

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средства 1 и 2:
•  Учебен/компютърен кабинет
•  Персонален компютър или лаптоп
•  Достъп до интернет

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното за това време
За средство 2:
•  Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с 

употребата на информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5

Наименование 
на единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо
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Ниво по НКР: 2
Ниво по ЕКР: 2
Резултат от учене 5.1: Извършва предварителна подготовка на работното място
Знания •  Изрежда правилата за подготовка на работното място

•  Познава видовете инструктаж за работа
•  Посочва предназначението на личните и колективните предпазни средства

Умения •  Следва изискванията при подготовка на работното място
•  Подготвя работното си място
•  Спазва правилата за ЗБУТ
•  Използва лични предпазни средства

Компетентности •  Способен е самостоятелно или в екип да подготви работното си място, като 
спазва изискванията за ЗБУТ 

Резултат от учене 5.2: Участва в организирането на дейностите на работното място
Знания •  Описва основните работни процеси и дейности на работното място

•  Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените 
задачи

•  Познава правилата за рационална организация на работното място
•  Изброява възможни грешки от технологичен характер

Умения •  Спазва ЗБУТ
•  Разпознава основните ситуации, които могат да възникнат по време на 

работа, и прилага адекватни начини за справяне с тях
•  Обяснява правила, политики и процедури за работа
•  Открива грешки от технологичен характер
•  Уведомява съответното длъжностно лице или прекия си ръководител при 

възникнал проблем
•  Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности •  Способен е да подготви и организира работното си място с цел обезпе-
чаване на качествено изпълнение на поставените задачи при спазване на 
изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 5.3: Отговорен е за качеството на работата си
Знания •  Изброява трудови дейности, характерни за професията му

•  Посочва изискванията за качествено изпълнение на трудовата си дейност
Умения •  Спазва изискванията за качествено изпълнение на работата си

•  Пряко участва в изграждането на етична работна среда
•  Запознат е с качествените показатели при изпълнение на трудовите задължения
•  Работи в екип със служителите за качествено изпълнение на поставените 

задачи
Компетентности •  Способен е да поеме отговорност за качествено изпълнение на трудовите 

си дейности
Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Писмен изпит
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Демонстрира задълбочени знания относно подготовката и организацията 

за работа
За средство 2:
•  Ефективно подготвя и организира работното място
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното за това време
ЕРУ 6

Наименование 
на ЕРУ:

Комуникация и работа в екип

Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо
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Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР: 2
Резултат от учене 6.1: Общува в работния екип
Знания •  Посочва отделните длъжности в екипа и техните отговорности

•  Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
Умения •  Спазва йерархията в екипа

•  Осъществява комуникация в екипа
•  Ефективно предава работна информация

Компетентности •  Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес 
при спазване на йерархията

Резултат от учене 6.2: Води ефективна комуникация
Знания •  Описва етичните норми в комуникацията

•  Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
•  Посочва адекватно поведение при конфликт
•  Познава правилата за справяне с оплаквания
•  Познава правилата за комуникация с гостите в различните работни ситуации

Умения •  Общува с колеги, клиенти, доставчици и др.
•  Презентира основна информация на гостите (указания за посоки, естество 

на предоставяните услуги, информация за забележителности, правила и др.)
•  Разпознава и избягва конфликтни ситуации в екипа и с гости
•  Съдейства за решаване на конфликтни ситуации в екипа и с гости
•  Ползва подходящите в работата основни реплики за комуникация с гостите
•  Разрешава оплаквания на гости 

Компетентности •  Способен е да провежда ефективна комуникация в екипа и с гости при 
извършване на трудовите си задължения

Резултат от учене 6.3: Ползва чужд език по професията
Знания •  Познава основната професионална терминология на чужд език

•  Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
•  Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения •  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
•  Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и клиенти

Компетентности •  Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация 
по професионални теми

Средства за оценя-
ване:

Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Решаване на практическа задача или казус

Условия за провеж-
дане на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценя-
ване:

За средство 1:
•  Описва основни теоретични понятия, свързани с комуникацията и работата 

в екип
За средство 2:
•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема 

в практическата задача
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното време
ЕРУ 7

Наименование на ЕРУ: Организация на услугите в хотелиерството 

Ниво на НКР: 2

Ниво на ЕКР 2

Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво на НКР: 2

Ниво на ЕКР: 2

Резултат от учене 7.1: Познава съвременните стандарти за работа в местата за настаняване
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Знания •  Посочва отделните длъжности в екипа
•  Познава в детайли основните дейности, изпълнявани в хотел
•  Познава правилата за работа в хотел
•  Описва инструкции и стандарти за работа в хотел
•  Назовава източници за намиране на информация, свързана с работата в 

местата за настаняване
•  Познава хотелските стандарти за обслужване на ВИП гости, гости с на-

малена подвижност и други категории гости, както и основните хотелски 
стандарти за поведение и обслужване, включително и за провеждане на 
специални събития

Умения •  Прилага стандарт при работа в хотел
•  Спазва работни инструкции при технологията на обслужване в хотел
•  Извършва правилна самооценка и преценка за преквалификация
•  Информира се за тенденции в обслужването на гости

Компетентности •  Способен е да прилага ефективно установените стандарти за работа в 
местата за настаняване, като се старае да поддържа уменията си в съот-
ветствие с новостите в бранша

Резултат от учене 7.2: Познава резервационната система в местата за настаняване

Знания •  Изрежда основните правила в резервационна система
•  Познава основните функции на резервационна система
•  Описва материалната отговорност на работното си място 

Умения •  Разчита документацията, свързана с резервация и настаняване на гости
•  Борави с основна информация за гостите от резервационната система
•  Въвежда резервация на гост

Компетентности •  Способен е да опише прецизно системата за резервации в мястото за 
настаняване 

Резултат от учене 7.3: Спазва установените стандарти за работа в местата за настаняване

Знания •  Посочва насоките за хигиена и стандартите за чистота
•  Познава правилата за безопасни условия на труд
•  Описва технологията на обслужване и стандарти за работа в мястото за 

настаняване
•  Описва етичния кодекс за работа в мястото за настаняване
•  Определя правила за самоконтрол и атестация 

Умения •  Прилага стандартите за работа в мястото за настаняване
•  Спазва изискванията на НАССР система
•  Прилага на практика стандартите за обслужване на гости
•  Прилага правилата за грижа за гостенски багаж
•  Прилага правила на програма „Загубени вещи“
•  Приоритизира по важност и спешност работните задачи
•  Информира пряк ръководител при възникнало оплакване от гости

Компетентности •  Способен е в екип да предоставя туристическа услуга качествено в съ-
ответствие с установените стандарти при спазване на изискванията на 
професионалната етика 

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Описва основни теоретични понятия, свързани с организацията на услу-

гите в хотелиерството
За средство 2:
•  Изпълнява правилно практическата задача
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното време
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Портиер-пиколо“ – първа 
степен на професионална квалификация

ЕРУ 8

Наименование на ЕРУ: Професионално обслужване и осигуряване на безопасност
Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР: 2
Резултат от учене 8.1: Участва в предлагането на услугите в местата за настаняване
Знания •  Изброява предлаганите услуги в местата за настаняване

•  Дефинира различните длъжностни позиции в местата за настаняване
•  Изброява изискванията за хигиена в местата за настаняване
•  Описва предлаганите основни услуги в местата за настаняване
•  Изброява допълнителните услуги в местата за настаняване
•  Познава начините и правилата за предоставяне на услуги
•  Познава основните техники за предлагане на услуги

Умения •  Помага при дейностите, свързани с предлагането на услуги в местата за 
настаняване

•  Комуникира с различни длъжностни позиции в местата за настаняване 
•  Взема участие в процеса при обслужване на гостите
•  Прилага основните техники за предлагане и продажби (техники за допъл-

нителни продажби, техники за кръстосани продажби, техники за ъпселинг)
•  Организира изпълнението на услуги
•  Спазва хигиенните изисквания в местата за настаняване

Компетентности •  Способен е да участва в екип при предлагането на услуги в местата за 
настаняване в съответствие с организационната структура на фирмата

Резултат от учене 8.2: Спазва установените стандарти за качеството на услугата в местата за нас-
таняване

Знания •  Дефинира стандартите за работа в различните места за настаняване
•  Описва видовете поведение, маниери и обноски, свързани с обслужването 

на гости
•  Изброява различни фрази от професионално-речевия етикет при обслуж-

ване на гостите
•  Обяснява спецификите на гости от различни етноси и култури
•  Познава стандартите за качествено изпълнение на работата (стандартите 

за външен вид и поведение; стандартите за посрещане, настаняване, изпра-
щане на гости; стандартите за обслужване на ВИП гости; стандартите за 
обслужване на групи; стандартите за работа с багаж; стандартите за работа 
с трудни клиенти и всички други стандарти, свързани с обслужването на 
гостите в мястото за настаняване)

Умения •  Прилага стандартите за работа в различните места за настаняване
•  Участва в екип при общуване с гостите 
•  Информира пряк ръководител при възникнало оплакване от гости
•  Описва основните елементи на правилника за вътрешния трудов ред 
•  Използва професионално-речевия етикет при общуване с гостите
•  Общува ефективно и с необходимото уважение с представители на раз-

лични етноси и култури
Компетентности •  Способен е в екип да предоставя качествено обслужване в местата за 

настаняване в съответствие с установените стандарти при спазване на 
изискванията на професионалната етика

Резултат от учене 8.3: Участва в овладяването на необичайни ситуации
Знания •  Познава основните рискове при работа в хотел

•  Дефинира видовете аварийни ситуации
•  Описва процедурите за осигуряване на безопасност
•  Описва реда за евакуация на гостите
•  Изброява и разпознава средствата за техническа защита, сигнално-ох-

ранителни системи, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, 
телевизионна техника, средствата и съоръженията, контролиращи достъпа

•  Дефинира особеностите на конфликтна ситуация
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Умения •  Съобщава за възникнали инциденти на рецепцията на прекия си ръково-
дител и специалните служби

•  Спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго 
необичайно събитие

•  Прилага евакуационен план и извежда гостите от средството за подслон 
или мястото за настаняване през аварийния изход съгласно инструкциите

•  Участва в овладяването на възникнала конфликтна ситуация
Компетентности •  Способен е ефективно да участва при овладяване на необичайна ситуация, 

като следва установените процедури и не предприема други действия, с из-
ключение на самоотбрана или оказване на помощ на служители или гости

•  Активира аварийни съобщителни средства, алармени и предупредителни 
системи

Резултат от учене 8.4: Работи с мобилни устройства и хотелски софтуер
Знания •  Назовава начините за комуникация по време на работа

•  Описва функционалността на телефонния апарат, хотелски софтуер и други 
мобилни устройства за работа

•  Описва начините за комуникация по време на работа с различни видове 
клиенти

Умения •  Борави с различни мобилни устройства и софтуерни продукти 
•  Дава отчет на дежурния рецепционист за извършената работа
•  Комуникира с различни отдели чрез различни мобилни устройства и соф-

туерни продукти
Компетентности •  Способен е самостоятелно да борави с мобилни устройства и софтуерни 

продукти
Средства за оценяване: Средство 1:

•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Описва основни теоретични понятия, свързани с професионалното обслуж-

ване на гости и осигуряването на безопасност
За средство 2:
•  Изпълнява правилно практическата задача, с професионалното обслужване 

и осигуряването на безопасност на гостите
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното време
EРУ 9

Наименование на ЕРУ: Обслужване на гости
Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР: 2
Наименование 
на професията:

Портиер-пиколо

Ниво на НКР: 2
Ниво на ЕКР: 2
Резултат от учене 9.1: Посреща и изпраща гости
Знания •  Описва стандарта за посрещане и изпращане на гости

•  Описва начините и правилата при обслужване на гости
•  Описва подготовката при различни видове обслужване на гости (VIP гости, 

организирани и индивидуални туристи и др.)
•  Дефинира особеностите на обслужване на гости със специални потребности
•  Описва вътрешнофирмените изисквания за обслужване на гости

Умения •  Посреща и поздравява учтиво гостите или желаещите да се настанят
•  Помага на гостите при слизане и качване в транспортните средства, вклю-

чително при товарене и разтоварване на багажа им
•  Помага на гостите за пренасяне на багажа им
•  Използва пиколска количка за багаж
•  Придружава гостите с техния багаж до стаята им при регистрация
•  Представя детайлно и любезно стаята на гостите, нейното оборудване и 

услугите, които мястото за настаняване предлага
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•  Изпраща учтиво гостите при напускане на средството за подслон или 
мястото за настаняване

•  Внимателно и безопасно борави с багажа на госта
•  Съдейства при обслужване на различни видове гости (VIP гости, органи-

зирани и индивидуални туристи и др.)
•  Съдейства при обслужване на гости със специални потребности
•  Прилага вътрешнофирмените изисквания при обслужване на гости

Компетентности •  Способен е в екип да участва активно при посрещане и изпращане на 
гости в зависимост от фирмените стандарти

Резултат от учене 9.2: Участва при комуникацията с гости
Знания •  Назовава начините за комуникация с гостите

•  Дефинира психологическите характеристики на гостите 
•  Описва вътрешнофирмените стандарти при комуникация с гости

Умения •  Участва в комуникация с гости
•  Разграничава типовете клиенти
•  Спазва вътрешнофирмените стандарти за комуникация с гости
•  Изпълнява успешно елементарни и рутинни (повтарящи) се операции без 

особена сложност 
•  Притежава минимални, базисни знания и умения на специалист в прила-

гането на професия пиколо
•  Има ограничен опит в използването на компетенцията
•  Проявява самостоятелност при рутинни операции и дейности, но при не-

познати, проблемни и сложни ситуации избягва да взема самостоятелно 
решение и да поема риск, очаква напътствие, съдействие и се нуждае от 
целенасочен контрол

Компетентности •  Способен е в екип да участва в комуникацията с гости съобразно фир-
мените стандарти и в рамките на описаните дейности в длъжностната 
характеристика

Резултат от учене 9.3: Извършва допълнителни дейности по обслужване на гостите
Знания •  Изброява предоставяните от мястото за настаняване услуги

•  Описва различни видове ситуации, в които гостите могат да поискат съ-
действие

•  Изброява и описва услугите, свързани със съхранение на багаж и лични вещи
Умения •  Информира напускащите гости как да се придвижат до желаната дестинация

•  Предоставя информация на гостите за предлаганите услуги в мястото за 
настаняване

•  Информира водачите на поръчаните транспортни средства за мястото, до 
което трябва да транспортират гостите

•  Оказва помощ на гостите за паркиране на превозните средства
•  Предоставя за съхранение забравени вещи след напускане на гостите
•  Изпълнява услуги на територията на средството за подслон или мястото 

за настаняване (връчва съобщения, писма, доставя преса, повиква такси, 
настройва телевизия и интернет, взема и връща дрехи, оставени за пране, 
гладене и химическо чистене, закупува и поставя цветя в стаите, съхранява 
багаж, предоставя информация за населеното място, забележителностите 
и активностите, които се провеждат в него и др.)

Компетентности •  Способен е ефективно да съдейства на гостите при предоставянето на 
различни видове услуги в мястото на настаняване, като проявява съобра-
зителност и професионална етика

Средства за оценяване: Средство 1:
•  Решаване на тест
Средство 2:
•  Изпълнение на практическа задача 

Условия за провеждане 
на оценяването:

За средство 1:
•  Учебен кабинет
За средство 2:
•  Учебна работилница или реално работно място

Критерии за оценяване: За средство 1:
•  Описва основни теоретични понятия, свързани с видовете гости и видовете 

предлагани услуги
За средство 2:
•  Вярно и точно изпълнява практическата задача, свързана с обслужването 

на различни видове гости
•  Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предвари-

телно зададеното време
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4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в 

учебни кабинети, а по практика – в учебни 
работилници или в реална работна среда 
(базови обекти и предприятия) при пред-
варително сключени договори. Материал-
ната база трябва да бъде в съответствие с 
изискванията на действащите нормативни 
актове и съответните български стандарти. 
Нормативните изисквания към учебната 
работилница са в съответствие с дейности-
те, които ще се извършват в нея, видовете 
технологични процеси, ергономичните и 
естетичните изисквания.

4.1. Учебен кабинет по теория
В учебен кабинет се провежда обучението 

по теория на професията. Обзавеждането на 
учебния кабинет включва: работна маса и 
стол за всеки обучаван, учебна дъска, работ-
на маса и стол за преподавателя, компютър 
с мултимедия или интерактивен дисплей.

Разположението на работните места на 
обучаваните трябва да осигурява необходи-
мата видимост на учебната дъска и свободно 
преминаване от едно до друго учебно място.

4.2. База за обучение по практика
Обучението по практика се провежда в 

базов обект (места за настаняване) и/или 
хотелски тренировъчен център, обзаведен по 
стандарти и оборудван съгласно категорията 
на мястото за настаняване съгласно Закона 
за туризма и Наредбата за изискванията 
към категоризираните места за настаняване 
и заведения за хранене и развлечения, за 
реда за определяне на категория, както и за 
условията и реда за регистриране на стаи за 
гости и апартаменти за гости (ДВ, бр. 59 от 
2020 г.) според спецификата на мястото за 
настаняване при изготвен чек лист.

5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по теория и прак-

тика на професията и специалността имат 
лица с висше образование и образователно-
квалификационна степен „магистър“ или 
„бакалавър“ по специалности от професио-
нално направление „Туризъм“ от областта на 
висше образование „Социални, стопански и 
правни науки“ от Класификатора на облас-
тите на висше образование и професионал-
ните направления“ (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), 
съответстващи на учебните предмети или 
на модули от отрасловата и специфичната 
задължителна професионална подготовка.

По учебен предмет или модул от професио-
налната подготовка, за който няма съответно 
професионално направление в Класифика-
тора на областите на висше образование 
и професионалните направления, могат да 
преподават лица без висше образование и 
без придобита професионална квалификация 

„учител“, ако са придобили професионална 
квалификация при условията и по реда на 
Закона за професионалното образование и 
обучение.

Препоръчително е на всеки три години 
обучаващите да преминават курс за акту-
ализиране на професионалните си знания, 
умения и компетентности.
7218

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условия-
та и реда за обезопасяване от нежелателен 
достъп и сработване по предназначение на 
огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 
5 от Закона за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите 
изделия и дезактивиране и маркиране на 
огнестрелни оръжия (обн., ДВ, бр. 36 от 

2011 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „колек-
циониране“ се поставя запетая и се добавя 
„оръжейна сбирка“.

§ 2. В заглавието на раздел II след думата 
„колекциониране“ се добавя „и оръжейна 
сбирка“.

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

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „колек-

циониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“;
б) в т. 3 думите „резервните части на 

оръжието, ако има такива“ се заменят с 
„основните компоненти на оръжието“.

2. В ал. 3 след думата „колекциониране“ 
се добавя „и оръжейна сбирка“.

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

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Огнестрелните оръжия за културни 

цели, използвани за възстановки на исто-
рически събития, в случаите, в които ще 
се използват за стрелба, се обезопасяват от 
нежелателен достъп и сработване по пред-
назначение, както следва:

1. обезопасяването на дългоцевни огне-
стрелни оръжия се извършва, като в предната 
част на патронника се монтира чрез набиване 
конусовидна втулка с дължина 10 мм, която 
не позволява зареждане с щатен патрон, а 
само с халосен боеприпас; втулката трябва 
да осигурява проходимост на барутните 
газове, като нейният диаметър намалява 
оригиналния калибър на оръжието с 1/3 в 
зависимост от техническите възможности;

2. обезопасяването на полуавтоматични 
и автоматични огнестрелни оръжия се из-
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вършва, като в предния край на цевта при 
дулния срез се навива муфа на вътрешна 
резба, направена в цевта; муфата има цен-
трален отвор, позволяващ сработването на 
автоматиката; в предната част на патронника 
се монтира конусовидна втулка с дължина 
5 мм, която не позволява зареждане с щатен 
патрон, а само с халосен боеприпас; втулката 
трябва да осигурява проходимост на барутни-
те газове, като нейният диаметър намалява 
оригиналния калибър на оръжието с 1/3 в 
зависимост от техническите възможности;

3. обезопасяването на оръжия по смисъла 
на чл. 4, ал. 2, т. 3 от ЗОБВВПИ се извършва 
чрез монтиране в патронника на сменяем 
буфер за използване на щатни халосни бое-
припаси според техническите възможности 
за конкретното оръжие.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и нався-
къде в нея след думата „колекциониране“ се 
добавя „и оръжейна сбирка“.

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

1. В ал. 1:
а) след думите „културни цели“ се поста-

вя запетая, а думите „и колекциониране“ 
се заменят с „колекциониране и оръжейна 
сбирка“;

б) създава се изречение трето: „При 
участие в исторически възстановки ръково-
дителят представя и списък на членовете на 
съответното сдружение, на които е проведен 
инструктаж за спазване на мерките за без-
опасност преди участието им.“

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

3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят 
с „чл. 3, ал. 4“.

4. В ал. 4 след думите „културни цели“ 
се поставя запетая, а думите „и колекцио-
ниране“ се заменят с „колекциониране и 
оръжейна сбирка“.

§ 6. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дезактивиране на огнестрелно оръжие 

се извършва от:
1. лицата, получили разрешение за произ-

водство по реда на глава втора от ЗОБВВПИ;
2. физически и юридически лица, реги-

стрирани като търговци по националното 
законодателство на държавата членка, полу-
чили разрешение за ремонтни дейности по 
чл. 132 от ЗОБВВПИ от директора на Главна 
дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на 
МВР или от оправомощено от него длъж-

ностно лице, или началника на РУ на МВР 
по местонахождението на обекта за ремонт;

3. служители на компетентни структури 
на МВР, СДВР или областните дирекции 
на МВР;

4. служители на компетентни структури на 
въоръжените сили на Република България.“

§ 7. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) След дезактивирането на огнестрел-

но оръжие лицето по чл. 133 от ЗОБВВПИ, 
извършило дезактивирането, издава кон-
стативен протокол по образец, съгласно 
приложение № 4, относно извършените 
специфични технологични операции, чрез 
които огнестрелното оръжие е приведено в 
състояние на трайна нефункционалност и 
невъзможност за възстановяване на основ-
ната му функция.“

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

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нанасянето на маркировката по 

ал. 1 се извършва от лицето, извършило 
дезактивирането на огнестрелното оръжие. 
Минималният размер на шрифта е 1,6 мм. 
По изключение, за маркировка на основни 
компоненти, които са много малки, може 
да се използва по-малък размер на шрифта. 
Нанесената маркировка е с дълбочина от 
0,4 до 0,8 мм.“

2. В ал. 3, т. 2 думите „която го е удос-
товерила“ се заменят с „която е издала 
сертификата за дезактивиране“.

§ 9. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. Операциите по дезактивиране, 

които трябва да бъдат извършени, за да бъдат 
приведени огнестрелни оръжия в състояние 
на необратима нефункционалност, се опреде-
лят въз основа на Регламент за изпълнение 
(ЕС) 2015/2403 съгласно таблиците в при-
ложения № 5 и № 6.“

§ 10. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „наименование на физическото, 
юридическото лице или компетентен орган 
на МВР“ се заменят с „наименование на фи-
зическото, юридическото лице, компетентен 
орган на МВР или на въоръжените сили на 
Република България“.

2. Забележката към приложението се 
заличава.

§ 11. В приложение № 2 думите „към 
чл. 3, ал. 3“ се заменят с „към чл. 3, ал. 4“.

§ 12. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 
думите „удостоверила дезактивирането“ се 
заменят с „издала сертификата за дезакти-
виране“.

§ 13. Създава се приложение № 4 към 
чл. 11, ал. 1:
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„Приложение № 4 
към чл. 11, ал. 1

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРА-
ЦИИ ПРИ ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОГНЕ-

СТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
№ …………/……….. 20….. г.

Днес ................ 20.......г. в обект на:  ...........
..............................................................................
(наименование на компетентната структура на 
МВР или въоръжените сили на Република България, 
или лицето, притежаващо разрешение за извърш-
ване на производство/ремонтни дейности № ......../ 
................ 20....... г., издадено от  ...............................

гр. .......................),
Оръжейният майстор  .................................

..............................................................................
(три имена)

извърши дезактивиране на огнестрелно оръ-
жие, съхранявано от/собственост на:  ...........
............................................................................. ,
(пълни данни за юридическите или физическите 

лица)
с разрешение № ......../................ 20 ....... г., из-
дадено от  .......................................  ГДНП/РУ
на МВР гр. ....................................................  за
дейности с огнестрелно оръжие по ЗОБВВПИ.

Длъжностно лице, представител на ГДНП или 
РУ на МВР, проверило извършените операции по 
дезактивиране на огнестрелното оръжие:  ....
..............................................................................

(длъжност, три имена, месторабота)
Огнестрелно оръжие: …………………………………

………………………………………………………………………......…,
(посочва се вид на оръжието съгласно чл. 14)

марка ……………………, модел ………………...……., 
калибър ………, сериен номер ……..................…………

(нанесен от производителя)
Нанесена уникална маркировка по образец 

за маркировка на дезактивирани огнестрелни 
оръжия съгласно приложение № 3 към чл. 12, 
ал. 1: ……………………………………………………………………

ЧАСТ I
Извършват се специфични технически опе-

рации съгласно Таблица III от Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2018/337 на Комисията от 5 
март 2018 година за изменение на Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне 
на общи насоки относно стандартите и мето-
дите за дезактивиране с цел осигуряване на 
гаранции, че дезактивираните огнестрелни 
оръжия са приведени в състояние на необра-
тима нефункционалност.

Извършват се операциите:
1. ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПО-

ЛУАВТОМАТИЧНИ) – 1.1 до 1.3; 1.5 до 1.12; 
1.14; 1.15; 1.23.

2. РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛ-
ВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 2.1; 
2.2; 2.4; 2.5; 2.7 до 2.11; 2.13.

3. ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГ-
НЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ 
ЦЕВ) – 3.1 до 3.3; 3.5 до 3.8; 3.12.

4. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА 
СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗ-
НИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО 
ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСО-
ЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ 
ОРЪЖИЯ) – 4.1 до 4.3; 4.5; 4.8; 4.9; 4.11.

5. ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГ-
НЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, 
НАРЕЗНИ) – 5.1 до 5.3; 5.5 до 5.8; 5.12; 5.13; 5.15.

6. ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ 
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВ НИ, 
НАРЕЗНИ) – 6.1 до 6.3; 6.5 до 6.9; 6.11; 6.16; 
6.17; 6.19.

7. АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪ-
ЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ 
(КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧ-
НИ ПИСТОЛЕТИ – 7.1 до 7.3; 7.5 до 7.15; 7.18; 
7.23; 7.24; 7.26.

8. ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ 
ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ 
ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ 
С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 8.1 до 8.6; 
8.8 до 8.9.
Извършил Проверил 
дезактивирането: извършените 
 операции:
(име, фамилия, (име, фамилия,

подпис) подпис)
……..…… 20…. г. …………. 20…. г.

ЧАСТ II
Операциите се извършват само след из-

вършена проверка от длъжностното лице на 
извършените операции по Част I и нанесената 
уникална маркировка по образец за марки-
ровка на дезактивирани огнестрелни оръжия 
съгласно приложение № 3 към чл. 12, ал. 1.

1. ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПО-
ЛУАВТОМАТИЧНИ) – 1.4; 1.13; 1.16 до 1.22.

2. РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛ-
ВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 2.3; 
2.6; 2.12.

3. ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГ-
НЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА СЕ 
ЦЕВ) – 3.4; 3.9 до 3.11.

4. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА 
СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗ-
НИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО 
ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, КЪСО-
ЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕСТРЕЛНИ 
ОРЪЖИЯ) – 4.4; 4.6; 4.7; 4.10.

5. ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГ-
НЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВНИ, 
НАРЕЗНИ) – 5.4; 5.9 до 5.11; 5.14.

6. ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ 
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВ НИ, 
НАРЕЗНИ) – 6.4; 6.10; 6.12 до 6.15; 6.18.

7. АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪ-
ЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИЦИ 
(КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТОМАТИЧНИ 
ПИСТОЛЕТИ – 7.4; 7.16; 7.17; 7.19 до 7.22; 7.25.

8. ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ 
ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА СЕ 
ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛВЕРИТЕ 
С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ) – 8.2; 8.7. 

Декларирам, че операциите по дезактиви-
ране на огнестрелното оръжие, визирани в 
таблици – приложения № 4 и 5, са извърше-
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ни съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 
2018/337 на Комисията от 5 март 2018 г. за 
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/2403, така че оръжието е трайно негодно 
за употреба по предназначение, при което 
всички негови компоненти и основни части 
са в състояние на необратима нефункционал-
ност и не е възможно да бъдат отстранени, 
подменени или преработени по начин, който 
би позволил огнестрелното оръжие да бъде 
въведено отново в употреба по предназначение.

Оръжеен майстор, извършил дезактивира-
нето:  ...................................................................

(три имена, подпис)
Лице по чл. 133 от ЗОБВВПИ, в чийто 

обект е извършено дезактивирането:  ............
..............................................................................
(наименование, три имена на управител/отговорно 

лице, подпис и печат)
Длъжностно лице, представител на ГДНП или 

РУ на МВР, проверило извършените операции по 
дезактивиране на огнестрелното оръжие:  ....
..............................................................................
(длъжност, три имена, месторабота, подпис и 

печат на структурното звено)
Настоящият констативен протокол се със-

тави в 3 еднообразни екземпляра съгласно 
чл. 11, ал. 2, от които първият е за лице-
то, извършило дезактивирането, вторият за 
длъжностното лице, проверило извършените 
операции по дезактивиране на огнестрелното 
оръжие, и третият придружава дезактивира-
ното оръжие, включително при прехвърляне 
на собствеността.“

§ 14. Създават се приложения № 5 и № 6 
към чл. 16:

„Приложение № 5 
към чл. 16

ТАБЛИЦА I: Списък на видовете огнестрелни 
оръжия

Видове огнестрелни оръжия

1. Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2. Револвери (включително револвери с бара-
банно зареждане)

3. Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръ-
жия (без чупеща се цев)

4. Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. 
гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вер-
тикално плъзгащ се/въртящ се затвор, дъл-
гоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5. Дългоцевни многозарядни огнестрелни 
оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6. Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни 
оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7. Автоматични огнестрелни оръжия: напр. 
автомати, картечници (картечни пистолети), 
автоматични пистолети

8. Преднозарядни огнестрелни оръжия, вклю-
чително с чупеща се цев (без револвери с 
барабанно зареждане)

Приложение № 6 
към чл. 16

ТАБЛИЦА II: Специфични операции за от-
делните видове огнестрелни оръжия

1. ПИСТОЛЕТИ (ЕДНОЗАРЯДНИ, ПОЛУ-
АВТОМАТИЧНИ)

1.1 Цев (barrel): Прави се надлъжен прорез в 
цевта, включително и на патронника, ко-
гато има такъв (широчина: > ½ калибър; 
дължина: за нарезните цеви – три пъти дъл-
жината на патронника, и за гладкостенните 
цеви – два пъти дължината на патронника).

1.2 Цев: За всички пистолети, с изключение 
на тези с чупеща се цев, е необходимо да 
бъде пробит отвор и през двете стени на 
патронника, в който да бъде вложен и 
здраво заварен щифт от закалена стомана (с 
диаметър > 50 % от патронника, минимум 
4,5 mm). Същият щифт може да се използва 
за застопоряване на цевта към затворната 
кутия. Като алтернативна възможност се 
вкарва и здраво се заварява в патронника 
запушалка с размера на патрона.

1.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

1.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана 
към огнестрелното оръжие чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 1.2.

1.5 Цев: За цевите за смяна, които не са сгло-
бени към пистолета, се прилагат операции 
1.1 – 1.4 и 1.19, в съответствие с конкретния 
случай. Освен това възможността цевите 
да бъдат монтирани на огнестрелно оръ-
жие трябва трайно да бъде предотвратена 
чрез срязване, заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност.

1.6 Затвор (breech block)/затворна глава (bolt 
head): Ударникът се отстранява или скъсява.

1.7 Затвор/затворна глава: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява под 
ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо 
първоначалния ъгъл на челото. Необходимо 
е да бъде отстранен материал по цялото 
чело на затвора. Всички заключващи зъбци 
(бойни упори) трябва да бъдат отстранени 
или значително отслабени.

1.8 Затвор/затворна глава: Отворът за ударника 
се заварява.

1.9 Затворен блок (slide): Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява 
под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен 
спрямо първоначалния ъгъл на челото. 
Необходимо е да бъде отстранен материал 
по цялото чело на затвора.

1.10 Затворен блок: Ударникът се отстранява.
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1.11 Затворен блок: Заключващите зъбци (бойни 
упори) в затворния блок се отстраняват.

1.12 Затворен блок: Когато е приложимо, вът- 
решната част на зацепващия ръб на изреза 
за изхвърляне на гилзата, намиращ се в зат- 
ворния блок, се отнема машинно под ъгъл 
в интервала между 45 градуса и 75 градуса.

1.13 Затворен блок: Ако затворът може да се 
отделя от тялото на затворния блок, дезак-
тивираният затвор трябва да бъде трайно 
фиксиран към тялото на затворния блок.

1.14 Затворна рама (frame)/цевна кутия (receiver): 
Отстранява се подавачът на патрони, ако 
има такъв.

1.15 Затворна рама/цевна кутия: Поне 2/3 от 
релсите на затворния блок от двете страни 
на затворната рама се отстраняват машинно.

1.16 Спусков механизъм (trigger mechanism): 
Осигурява се разрушаване на физическата 
функционална връзка между спусъка и пет-
лето, ударника или шепталото. Спусковият 
механизъм се стопява, а също и се заварява 
в цевната кутия/затворната рама, в съот-
ветните случаи. Ако такова стопяване на 
спусковия механизъм е невъзможно, той се 
отстранява и неговото място се запълва с 
наварен метал или епоксидна смола.

1.17 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай че 
затворната рама е изработена от лек метал 
или от полимер).

1.18 Автоматична система (automatic system): 
Газовото бутало, газовата тръба и газовото 
отверстие се унищожават посредством сряз- 
ване или заваряване.

1.19 Автоматична система: Ако няма газово 
бутало, газовата тръба се отстранява. Ако 
цевта се използва като газово бутало, дезак-
тивираната цев се заварява към гнездото. 
Във всички случаи, при които има газо-
отвеждащ отвор, той трябва да се затвори 
чрез заваряване.

1.20 Пълнители (magazines): Пълнителят се за-
варява с точкови заварки към затворната 
рама или към ръкохватката, в зависимост 
от вида на оръжието, с цел предотвратяване 
на отстраняването му.

1.21 Пълнители: Ако пълнителят липсва, на 
мястото му се правят точкови заварки 
или се използват подходящи мерки, или се 
поставя блокировка, така че трайно да се 
предотврати поставянето на пълнител.

1.22 Заглушител (silencer/suppressor): Трайно се 
предотвратява възможността за сваляне на 
заглушителя чрез използване на щифт от 
закалена стомана или чрез заваряване, за-
лепване или използване на други подходящи 
мерки с еквивалентна степен на неизменност, 
ако заглушителят е част от оръжието.

1.23 Заглушител: Отстраняват се всички вътреш-
ни части на заглушителя (за които това е 
възможно) и техните точки на закрепване, 
така че да остане само тръбата. Пробиват 
се отвори с диаметър, по-голям от калибъра 
на огнестрелното оръжие, и с надлъжен 
интервал 3 cm (за късоцевни огнестрелни 
оръжия) или 5 cm (за дългоцевни огнестрелни 
оръжия), през корпуса, като се прониква в 
разширителната камера. Като алтернативна 
възможност в корпуса се прави надлъжен 
прорез от минимум 6 mm, който прониква 
в разширителната камера.

2. РЕВОЛВЕРИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕВОЛ-
ВЕРИ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

2.1 Цев: Прави се надлъжен прорез (с широ-
чина > 1/2 калибър; дължина: минимум 
1/2 от дължината на цевта, измерена от 
съединителния конус на цевта (forcing 
cone).

2.2 Цев: Пробива се отвор и през двете страни 
на цевта (близо до съединителния конус 
на цевта) и в него трябва да бъде вложен 
и здраво заварен щифт от закалена сто-
мана (с диаметър > 50 % от калибъра, 
минимум 4,5 mm). Същият щифт може 
да се използва за застопоряване на цевта 
към затворната кутия. Като алтернативна 
възможност се заварява здраво запушалка 
от закалена стомана (с дължина минимум 
половината от дължината на камерата на 
барабана) в цевта, като запушалката се 
разполага така, че да започва от страната 
на барабана.

2.3 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фикси-
рана към затворната рама чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 
2.2.

2.4 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 2.1 – 2.3 в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно 
да бъде предотвратена чрез срязване, 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

2.5 Барабан (cylinder): Всички вътрешни стени 
на барабана се отстраняват по протеже-
ние на най-малко 2/3 от дължината му 
чрез машинна обработка. Отстранява се 
възможно най-голяма част от вътрешните 
стени, в идеалния случай по целия диаме-
тър, но без да се засегне външната стена.

2.6 Барабан: Когато е възможно, барабанът 
се заварява за затворната рама с цел да 
не може да се изважда, или се прилагат 
други подходящи мерки като например 
щифтово съединение, които да правят 
неговото изваждане невъзможно.
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2.7 Барабан: За барабаните за смяна, които не 
са сглобени към огнестрелното оръжие, 
се прилага операция 2.5. Освен това въз-
можността барабанът да бъде монтиран 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.

2.8 Затворна рама/цевна кутия: Отворът за 
ударника се разширява до размер, три 
пъти по-голям от първоначалния размер.

2.9 Затворна рама/цевна кутия: Ударникът се 
отстранява или скъсява.

2.10 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните слу-
чаи. Ако такова стопяване на спусковия 
механизъм е невъзможно, той се отстранява 
и неговото място се запълва с наварен 
метал или епоксидна смола.

2.11 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай 
че затворната рама е изработена от лек 
метал или от полимер).

2.12 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.

2.13 Заглушител: Отстраняват се всички вът- 
решни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на зак-
репване, така че да остане само тръбата. 
Пробиват се отвори с диаметър, по-голям 
от калибъра на огнестрелното оръжие, и 
с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни 
огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дълго-
цевни огнестрелни оръжия), през корпуса, 
като се прониква в разширителната камера. 
Като алтернативна възможност в корпуса се 
прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, 
който прониква в разширителната камера.

3. ДЪЛГОЦЕВНИ ЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕ-
СТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (БЕЗ ЧУПЕЩА 
СЕ ЦЕВ)

3.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на патронника, когато 
има такъв (широчина: > 1/2 калибър; 
дължина: за нарезните цеви – три пъти 
дължината на патронника, и за глад-
костенните цеви – два пъти дължината 
на патронника).

3.2 Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор 
и през двете стени на патронника, в който 
да бъде вложен и здраво заварен щифт от 
закалена стомана (с диаметър > 50 % от 
патронника, минимум 4,5 mm). Същият 
щифт може да се използва за застопоря-
ване на цевта към затворната кутия. Като 
алтернативна възможност в патронника 
се вкарва и здраво се заварява запушалка 
с размера на патрона.

3.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

3.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана 
към огнестрелното оръжие чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 3.2.

3.5 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 3.1 – 3.4, в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.

3.6 Затвор/затворна глава: Ударникът се от-
странява или скъсява.

3.7 Затвор/затворна глава: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява под 
ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо 
първоначалния ъгъл на челото. Необходимо 
е да бъде отстранен материал по цялото 
чело на затвора. Всички заключващи зъбци 
(бойни упори) трябва да бъдат отстранени 
или значително отслабени.

3.8 Затвор/затворна глава: Отворът за ударника 
се заварява.

3.9 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните слу-
чаи. Ако такова стопяване на спусковия 
механизъм е невъзможно, той се отстранява 
и неговото място се запълва с наварен 
метал или епоксидна смола.

3.10 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай 
че затворната рама е изработена от лек 
метал или от полимер).

3.11 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.
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3.12 Заглушител: Отстраняват се всички вът- 
решни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на 
закрепване, така че да остане само тръ-
бата. Пробиват се отвори с диаметър, 
по-голям от калибъра на огнестрелното 
оръжие, и с надлъжен интервал 3 cm (за 
късоцевни огнестрелни оръжия) или 5 
cm (за дългоцевни огнестрелни оръжия), 
през корпуса, като се прониква в разши-
рителната камера. Като алтернативна 
възможност в корпуса се прави надлъжен 
прорез от минимум 6 mm, който прониква 
в разширителната камера.

4. ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ С ЧУПЕЩА 
СЕ ЦЕВ (НАПР. ГЛАДКОЦЕВНИ, НАРЕЗ-
НИ, КОМБИНИРАНИ, С ВЕРТИКАЛНО 
ПЛЪЗГАЩ СЕ/ВЪРТЯЩ СЕ ЗАТВОР, 
КЪСОЦЕВНИ И ДЪЛГОЦЕВНИ ОГНЕ-
СТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ)

4.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на патронника, когато има 
такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: 
за нарезните цеви – три пъти дължина-
та на патронника, и за гладкостенните 
цеви – два пъти дължината на патронника). 
За огнестрелни оръжия без включен в це-
вта патронник се прави надлъжен прорез 
(с широчина > 1/2 калибър; дължина: 
минимум 1/2 от дължината на цевта, из-
мерена от съединителния конус на цевта 
(forcing cone).

4.2 Цев: В патронника трябва да бъде здраво 
заварена плътно прилягаща запушалка с 
дължина поне 2/3 от дължината на каме-
рата, като тя следва да бъде разположена 
възможно най-близо до задната част на 
цевта.

4.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

4.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фикси-
рана към огнестрелното оръжие чрез 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

4.5 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 4.1 – 4.4, в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.

4.6 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните слу-
чаи. Ако такова стопяване на спусковия 
механизъм е невъзможно, той се отстранява 
и неговото място се запълва с наварен 
метал или епоксидна смола.

4.7 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай 
че затворната рама е изработена от лек 
метал или от полимер).

4.8 Затворна кутия: Прорязва се машинно конус 
с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така 
че да се получи основа с диаметър, който 
да е най-малко 10 mm или да е равен на 
диаметъра на челото на затвора.

4.9 Затворна кутия: Ударникът се отстраня-
ва, отворът за ударника се уголемява до 
диаметър най-малко 5 mm и отворът за 
ударника се заварява.

4.10 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.

4.11 Заглушител: Отстраняват се всички вът- 
решни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на зак-
репване, така че да остане само тръбата. 
Пробиват се отвори с диаметър, по-голям 
от калибъра на огнестрелното оръжие, и 
с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни 
огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дълго-
цевни огнестрелни оръжия), през корпуса, 
като се прониква в разширителната камера. 
Като алтернативна възможност в корпуса се 
прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, 
който прониква в разширителната камера.

5. ДЪЛГОЦЕВНИ МНОГОЗАРЯДНИ ОГ-
НЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВ- 
НИ, НАРЕЗНИ)

5.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на патронника, когато 
има такъв (широчина: > 1/2 калибър; 
дължина: за нарезните цеви – три пъти 
дължината на патронника, и за глад-
костенните цеви – два пъти дължината 
на патронника). За огнестрелни оръжия 
без включен в цевта патронник се прави 
надлъжен прорез (с широчина > 1/2 кали-
бър; дължина: минимум 1/2  от дължината 
на цевта, измерена от съединителния 
конус на цевта).

5.2 Цев: Необходимо е да бъде пробит от-
вор и през двете стени на патронника, в 
който да бъде вложен и здраво заварен 
щифт от закалена стомана (с диаметър > 
50 % от патронника, минимум 4,5 mm). 
Същият щифт може да се използва за 
застопоряване на цевта към затворната 
кутия. Като алтернативна възможност се 
вкарва и здраво се заварява в патронника 
запушалка с размера на патрона.
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5.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

5.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана 
към огнестрелното оръжие чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 5.2.

5.5 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 5.1 – 5.4, в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.

5.6 Затвор/затворна глава: Ударникът се от-
странява или скъсява.

5.7 Затвор/затворна глава: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява под 
ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо 
първоначалния ъгъл на челото. Необходимо 
е да бъде отстранен материал по цялото 
чело на затвора. Всички заключващи зъбци 
(бойни упори) трябва да бъдат отстранени 
или значително отслабени.

5.8 Затвор/затворна глава: Отворът за ударника 
се заварява.

5.9 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните слу-
чаи. Ако такова стопяване на спусковия 
механизъм е невъзможно, той се отстранява 
и неговото място се запълва с наварен 
метал или епоксидна смола.

5.10 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай 
че затворната рама е изработена от лек 
метал или от полимер).

5.11 Пълнители: Пълнителят се заварява с 
точкови заварки към затворната рама или 
към ръкохватката, в зависимост от вида 
на оръжието, с цел предотвратяване на 
отстраняването му.

5.12 Пълнители: Ако пълнителят липсва, на 
мястото му се правят точкови заварки 
или се използват подходящи мерки, или 
се поставя блокировка, така че трайно да 
се предотврати поставянето на пълнител.

5.13 Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, 
прокарват се един или няколко щифта 
през пълнителя, патронника и затворната 
рама, така че те да бъдат трайно свързани 
помежду си. Съединението се закрепва 
чрез заваряване.

5.14 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.

5.15 Заглушител: Отстраняват се всички вът- 
решни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на зак-
репване, така че да остане само тръбата. 
Пробиват се отвори с диаметър, по-голям 
от калибъра на огнестрелното оръжие, и 
с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни 
огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дълго-
цевни огнестрелни оръжия), през корпуса, 
като се прониква в разширителната камера. 
Като алтернативна възможност в корпуса се 
прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, 
който прониква в разширителната камера.

6. ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ДЪЛГОЦЕВНИ 
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ГЛАДКОЦЕВ- 
НИ, НАРЕЗНИ)

6.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на патронника, когато има 
такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: 
за нарезните цеви – три пъти дължината на 
патронника, и за гладкостенните цеви – два 
пъти дължината на патронника). За ог-
нестрелни оръжия без включена в цевта 
камера се прави надлъжен прорез (с ши-
рочина > 1/2 калибър; дължина: минимум 
1/2 от дължината на цевта, измерена от 
съединителния конус на цевта).

6.2 Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор 
и през двете стени на патронника, в който 
да бъде вложен и здраво заварен щифт от 
закалена стомана (с диаметър > 50 % от 
патронника, минимум 4,5 mm). Същият 
щифт може да се използва за застопоря-
ване на цевта към затворната кутия. Като 
алтернативна възможност се вкарва и 
здраво се заварява в патронника запушалка 
с размера на патрона.

6.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

6.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана 
към огнестрелното оръжие чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 6.2.

6.5 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 6.1 – 6.4 и 6.12, в съот-
ветствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.
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6.6 Затвор/затворна глава: Ударникът се отстра-
нява или скъсява.

6.7 Затвор/затворна глава: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява под 
ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен спрямо 
първоначалния ъгъл на челото. Необходимо 
е да бъде отстранен материал по цялото 
чело на затвора. Всички заключващи зъбци 
(бойни упори) трябва да бъдат отстранени 
или значително отслабени.

6.8 Затвор/затворна глава: Отворът за ударника 
се заварява.

6.9 Спусков механизъм: Осигурява се разруша-
ване на физическата функционална връзка 
между спусъка и петлето, ударника или 
шепталото. Спусковият механизъм се сто-
пява, а също и се заварява в цевната кутия/
затворната рама, в съответните случаи. Ако 
такова стопяване на спусковия механизъм 
е невъзможно, той се отстранява и негово-
то място се запълва с наварен метал или 
епоксидна смола.

6.10 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай че 
затворната рама е изработена от лек метал 
или от полимер).

6.11 Автоматична система: Газовото бутало, 
газовата тръба и газовото отверстие се 
унищожават посредством срязване или 
заваряване.

6.12 Автоматична система: Ако няма газово 
бутало, газовата тръба се отстранява. Ако 
цевта се използва като газово бутало, дезак-
тивираната цев се заварява към гнездото. 
Във всички случаи, при които има газо-
отвеждащ отвор, той трябва да се затвори 
чрез заваряване.

6.13 Автоматична система: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява 
под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен 
спрямо първоначалния ъгъл на челото. 
Необходимо е да бъде отнет материал по 
цялата повърхност на челото на затвора и 
другаде, така че масата на затвора/болтовия 
затвор да бъде намалена с минимум 50 % 
от първоначалната маса. Затворът трайно 
се фиксира към огнестрелното оръжие 
чрез заваряване, залепване или използване 
на други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

6.14 Автоматична система: В случаите, при 
които затворните глави са вградени в но-
сач на болтовия затвор, носачът трябва да 
бъде намален с минимум 50 %. Затворната 
глава трябва да бъде трайно фиксирана към 
носача и носачът трябва да бъде трайно 
фиксиран към огнестрелното оръжие чрез 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

6.15 Пълнители: Пълнителят се заварява с 
точкови заварки към затворната рама или 
към ръкохватката, в зависимост от вида 
на оръжието, с цел предотвратяване на 
отстраняването му.

6.16 Пълнители: Ако пълнителят липсва, на 
мястото му се правят точкови заварки 
или се използват подходящи мерки, или 
се поставя блокировка, така че трайно да 
се предотврати поставянето на пълнител.

6.17 Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, 
прокарват се един или няколко щифта 
през пълнителя, патронника и затворната 
рама, така че те да бъдат трайно свързани 
помежду си. Съединението се закрепва 
чрез заваряване.

6.18 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.

6.19 Заглушител: Отстраняват се всички въ-
трешни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на зак-
репване, така че да остане само тръбата. 
Пробиват се отвори с диаметър, по-голям 
от калибъра на огнестрелното оръжие, и 
с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни 
огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дълго-
цевни огнестрелни оръжия), през корпуса, 
като се прониква в разширителната камера. 
Като алтернативна възможност в корпуса се 
прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, 
който прониква в разширителната камера.

7. АВТОМАТИЧНИ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪ-
ЖИЯ: НАПР. АВТОМАТИ, КАРТЕЧНИ-
ЦИ (КАРТЕЧНИ ПИСТОЛЕТИ), АВТО-
МАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ

7.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на патронника, когато има 
такъв (широчина: > 1/2 калибър; дължина: 
за нарезните цеви – три пъти дължината на 
патронника, и за гладкостенните цеви – два 
пъти дължината на патронника).

7.2 Цев: Необходимо е да бъде пробит отвор 
и през двете стени на патронника, в който 
да бъде вложен и здраво заварен щифт от 
закалена стомана (с диаметър > 50 % от 
патронника, минимум 4,5 mm). Същият 
щифт може да се използва за застопоря-
ване на цевта към цевната кутия. Като 
алтернативна възможност в патронника 
се вкарва и здраво се заварява запушалка 
с размера на патрона.

7.3 Цев: Отстранява се подавачът на патрони, 
ако има такъв.

7.4 Цев: Цевта трябва да бъде трайно фиксирана 
към огнестрелното оръжие чрез заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност. За тази цел може да се 
използва щифтът, използван в операция 7.2.
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7.5 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 7.1 – 7.3, в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно да 
бъде предотвратена чрез срязване, заваря-
ване, залепване или използване на други 
подходящи мерки с еквивалентна степен 
на неизменност.

7.6 Затвор/затворна глава: Ударникът се от-
странява или скъсява.

7.7 Затвор/затворна глава: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява 
под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен 
спрямо първоначалния ъгъл на челото. 
Необходимо е да бъде отстранен мате-
риал по цялото чело на затвора. Всички 
заключващи зъбци (бойни упори) трябва 
да бъдат отстранени или значително 
отслабени.

7.8 Затвор/затворна глава: Отворът за удар-
ника се заварява.

7.9 Затворен блок (за автоматични пистолети): 
Челото на затвора се отнема машинно 
или се отстранява под ъгъл между 45 и 75 
градуса, измерен спрямо първоначалния 
ъгъл на челото. Необходимо е да бъде 
отстранен материал по цялото чело на 
затвора.

7.10 Затворен блок (за автоматични пистолети): 
Ударникът се отстранява.

7.11 Затворен блок (за автоматични пистоле-
ти): Заключващите зъбци (бойни упори) 
в затворния блок се отстраняват.

7.12 Затворен блок (за автоматични пистолети): 
Когато е приложимо, вътрешната част на 
зацепващия ръб на изреза за изхвърляне 
на гилзата, намиращ се в затворния блок, 
се отнема машинно под ъгъл в интервала 
между 45 градуса и 75 градуса.

7.13 Затворен блок (за автоматични пистолети): 
Ако затворът може да се отделя от тяло-
то на затворния блок, дезактивираният 
затвор трябва да бъде трайно фиксиран 
към тялото на затворния блок.

7.14 Затворна рама/цевна кутия (за автоматич-
ни пистолети): Отстранява се подавачът 
на патрони, ако има такъв.

7.15 Затворна рама/цевна кутия (за автома-
тични пистолети): Поне 2/3 от релсите 
на затворния блок от двете страни на 
затворната рама се отстраняват машинно.

7.16 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните 
случаи. Ако такова стопяване на спу-
сковия механизъм е невъзможно, той се 
отстранява и неговото място се запълва 
с наварен метал или епоксидна смола.

7.17 Спусков механизъм: Спусковият механизъм 
и/или гнездо трябва да бъдат заварени към 
цевната кутия/затворната рама (в случай че 
затворната рама е стоманена) или да бъдат 
залепени към цевната кутия с устойчиво 
на висока температура лепило (в случай 
че затворната рама е изработена от лек 
метал или от полимер).

7.18 Автоматична система: Газовото бутало, 
газовата тръба и газовото отверстие се 
унищожават посредством срязване или 
заваряване.

7.19 Автоматична система: Ако няма газово 
бутало, газовата тръба се отстранява. 
Ако цевта се използва като газово бута-
ло, дезактивираната цев се заварява към 
гнездото. Във всички случаи, при които 
има газоотвеждащ отвор, той трябва да се 
затвори чрез заваряване.

7.20 Автоматична система: Челото на затвора 
се отнема машинно или се отстранява 
под ъгъл между 45 и 75 градуса, измерен 
спрямо първоначалния ъгъл на челото. 
Необходимо е да бъде отнет материал по 
цялата повърхност на челото на затвора и 
другаде, така че масата на затвора/болтовия 
затвор да бъде намалена с минимум 50 % 
от първоначалната маса. Затворът трайно 
се фиксира към огнестрелното оръжие чрез 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

7.21 Автоматична система: В случаите, при 
които затворните глави са вградени в но-
сач на болтовия затвор, носачът трябва да 
бъде намален с минимум 50 %. Затворната 
глава трябва да бъде трайно фиксирана към 
носача и носачът трябва да бъде трайно 
фиксиран към огнестрелното оръжие чрез 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

7.22 Пълнители: Пълнителят се заварява с 
точкови заварки към затворната рама или 
към ръкохватката, в зависимост от вида 
на оръжието, с цел предотвратяване на 
отстраняването му.

7.23 Пълнители: Ако пълнителят липсва, на 
мястото му се правят точкови заварки 
или се използват подходящи мерки, или 
се поставя блокировка, така че трайно да 
се предотврати поставянето на пълнител.

7.24 Пълнители: Ако пълнителят е тръбен, се 
прокарват един или няколко щифта през 
пълнителя, камерата и затворната рама, 
така че те да бъдат трайно свързани по-
между си. Съединението се закрепва чрез 
заваряване.

7.25 Заглушител: Трайно се предотвратява 
възможността за сваляне на заглушителя 
чрез използване на щифт от закалена сто-
мана или чрез заваряване, залепване или 
използване на други подходящи мерки с 
еквивалентна степен на неизменност, ако 
заглушителят е част от оръжието.
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7.26 Заглушител: Отстраняват се всички въ-
трешни части на заглушителя (за които 
това е възможно) и техните точки на зак-
репване, така че да остане само тръбата. 
Пробиват се отвори с диаметър, по-голям 
от калибъра на огнестрелното оръжие, и 
с надлъжен интервал 3 cm (за късоцевни 
огнестрелни оръжия) или 5 cm (за дълго-
цевни огнестрелни оръжия), през корпуса, 
като се прониква в разширителната камера. 
Като алтернативна възможност в корпуса се 
прави надлъжен прорез от минимум 6 mm, 
който прониква в разширителната камера.

8. ПРЕДНОЗАРЯДНИ ОГНЕСТРЕЛНИ 
ОРЪЖИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ЧУПЕЩА 
СЕ ЦЕВ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕВОЛ-
ВЕРИТЕ С БАРАБАННО ЗАРЕЖДАНЕ)

8.1 Цев: Прави се надлъжен прорез в цевта, 
включително и на камерата, когато има 
такава (широчина: > 1/2 калибър; дъл-
жина: три пъти диаметърът на куршума). 
За огнестрелни оръжия без включена в 
цевта газова камера се прави надлъжен 
прорез (с широчина > 1/2 калибър; 
дължина: минимум 1/2 от дължината на 
цевта, измерена от съединителния конус 
на цевта).

8.2 Цев: За огнестрелни оръжия с включена 
в цевта газова камера е необходимо да 
бъде пробит отвор през двете стени на 
газовата камера, в който да бъде вложен 
и здраво заварен щифт от закалена сто-
мана (с диаметър > 50 % от патронника, 
минимум 4,5 mm). Същият щифт може 
да се използва за застопоряване на цевта 
към цевната кутия.
За огнестрелни оръжия без включена в 
цевта газова камера се заварява здраво 
съответстваща по размер запушалка от 
неръждаема стомана (с дължина мини-
мум два пъти диаметърът на куршума) в 
цевта откъм страната на съединителния 
конус на цевта.

8.3 Цев: За цевите за смяна, които не са 
сглобени към огнестрелното оръжие, се 
прилагат операции 8.1 – 8.2, в съответ-
ствие с конкретния случай. Освен това 
възможността цевите да бъдат монтирани 
на огнестрелно оръжие трябва трайно 
да бъде предотвратена чрез срязване, 
заваряване, залепване или използване на 
други подходящи мерки с еквивалентна 
степен на неизменност.

8.4 В случай на чупеща се цев: Прорязва се 
машинно конус с ъгъл при върха най-
малко 60 градуса, така че да се получи 
основа с диаметър, който е най-малко 10 
mm или е равен на диаметъра на челото 
на затвора.

8.5 В случай на чупеща се цев: Ударникът 
се отстранява, отворът за ударника се 
уголемява до диаметър най-малко 5 mm 
и отворът за ударника се заварява.

8.6 Спусков механизъм: Осигурява се раз-
рушаване на физическата функционална 
връзка между спусъка и петлето, ударника 
или шепталото. Спусковият механизъм се 
стопява, а също и се заварява в цевната 
кутия/затворната рама, в съответните 
случаи. Ако такова стопяване на спус- 
ковия механизъм е невъзможно, той се 
отстранява и неговото място се запълва 
с наварен метал или епоксидна смола.

8.7 Спусков механизъм: Спусковият механи-
зъм и/или гнездо трябва да бъдат заварени 
към цевната кутия/затворната рама (в 
случай че затворната рама е стоманена) 
или да бъдат залепени към цевната кутия 
с устойчиво на висока температура лепило 
(в случай че затворната рама е изработена 
от лек метал или от полимер).

8.8 Нипел и/о т вори :  Нипел ът (и т е)  с е 
отстранява(т) или заварява(т), отворът(ите)  
се заварява(т).

8.9 Отделна газова камера (няколко на брой 
газови камери, с изключение на бара-
банни): При наличие на отделна газова 
камера или на няколко на брой газови 
камери се отстранява вътрешната стена 
на газовата камера (вътрешните стени 
на газовите камери) по минимум 2/3 от 
нейната (тяхната) дължина чрез машин-
на обработка. Отстранява се колкото е 
възможно повече от вътрешната стена 
(вътрешните стени), в идеалния случай 
колкото е диаметърът на калибъра.

“
Заключителна разпоредба

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

Министър: 
Иван Демерджиев

7344

МИНИСТЕРСТВО 
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри 
(обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 
2020 г., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 15 от 2022 г.)

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

1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Длъжностите по ал. 1, т. 1 – 3 се ди-

ференцират по вид спорт или вид специали-
зирана спортна дейност, а тези по ал. 1, т. 4 
и 5 – само по вид спорт.

(3) Видовете специализирана спортна 
дейност са:

1. адаптирана физическа активност;
2. кондиционна подготовка;
3. бойно-приложна физическа подготовка.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот-

ветно ал. 4, 5, 6 и 7.
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§ 2. В чл. 4, ал. 2 след думата „спорт“ се 
добавя „или специализирана спортна дейност“.

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

1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „вид спорт“ се добавя 

„или вид специализирана спортна дейност“ 
и думите „или „инструктор по адаптирана 
физическа активност и спорт за хора с ув-
реждания“ и затварящите кавички след тях 
се заличават;

б) в т. 2 след думата „спорт“ се добавя 
„или вид специализирана спортна дейност“;

в) в т. 3 след думите „вида спорт“ се добавя 
„или специализирана спортна дейност“;

г) точка 5 се изменя така:
„5. завършено висше образование с образо-

вателно-квалификационна степен „бакалавър“ 
и придобита професионална квалификация 
„учител/преподавател/педагог по физическо 
възпитание“ по учебен план, включващ съот-
ветния вид спорт; професионалната квалифи-
кация може да е придобита и в условията на 
следдипломна квалификация на акредитирано 
висше училище.“

2. В ал. 3 след думата „спорт“ се добавя 
„или вид специализирана спортна дейност“.

§ 4. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „или специали-

зирана спортна дейност“;
б) в т. 2 след думата „спорт“ се добавя „или 

специализирана спортна дейност“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „спорт“ се добавя 

„или вид специализирана спортна дейност“;
б) в т. 2 след думите „вида спорт“ се до-

бавя „или специализирана спортна дейност“;
в) в т. 4 накрая се добавя „или специали-

зирана спортна дейност“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните из-

менения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „треньор“ се поставят 

затварящи кавички, а след думата „спорт“ за-
тварящите кавички се заличават и се добавя 
„или вид специализирана спортна дейност“.

2. В т. 2 след думата „треньор“ се поставят 
затварящи кавички, а след думата „спорт“ за-
тварящите кавички се заличават и се добавя 
„или вид специализирана спортна дейност“.

3. В т. 3 след думите „вид спорт“ се добавя 
„или вид специализирана спортна дейност“.

4. В т. 4 накрая се добавя „или специали-
зирана спортна дейност“.

§ 6. В чл. 9, ал. 1, т. 5 след думата „съот-
ветния“ се добавя „вид“.

§ 7. В чл. 10, ал. 2 думите „степен „бака-
лавър“ – „треньор по вид спорт“ се заменят 
със „степен „бакалавър“ – „треньор“ по вид 
спорт“ и затварящите кавички след думата 
„спорт“ се заличават.

§ 8. В чл. 11 в текста преди т. 1 след думите 
„чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

§ 9. В чл. 12 в текста преди т. 1 след думите 
„чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

§ 10. В чл. 16а, ал. 1 след думата „избор“ 
запетаята се заменя с точка и текстът до края 
се заличава.

§ 11. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4 се създава ал. 5:
„(5) Лице, вписано в регистъра на треньор-

ските кадри при условията на ал. 1 и 2, може 
да бъде вписано за длъжност от по-висока 
степен за същия вид спорт само ако отговаря 
на някое от изискванията на глава втора.“

2. Създава се § 4б:
„§ 4б. Лице, вписано в регистъра на тре-

ньорските кадри, но лишено от права или 
изтърпяващо временно отстраняване по реда 
на наредбата по чл. 90, ал. 7 от Закона за фи-
зическото възпитание и спорта, за срока на 
наложеното наказание не може да осъществява 
дейности по чл. 2.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Неприключилите производства по 

заявления за вписване в регистъра на тре-
ньорските кадри се довършват при условията 
и по реда на тази наредба.

§ 13. В Наредба № 1 от 5.02.2020 г. за 
публичните регистри в Министерството на 
младежта и спорта (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) в 
чл. 24, ал. 2, т. 5 накрая се добавя „или вид 
специализирана спортна дейност“.

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

Министър: 
Весела Лечева

7317
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

Методика за изменение и допълнение на Методи-
ката за определяне на размера на възнагражде-
нията за предоставяне на проектантски услуги в 
устройственото планиране и в инвестиционното 
проектиране (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и 

доп., бр. 37 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изме-
нения:

1. В т. 1 думите „50 лв.“ се заменят със „100 лв.“.
2. В т. 2 думите „40 лв.“ се заменят с „80 лв.“.
3. В т. 3 думите „25 лв.“ се заменят с „50 лв.“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Промените на часовите ставки по чл. 19, 

ал. 1 са приети на основание чл. 6, т. 7 от Зако-
на за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране и чл. 19, ал. 2 от 
Методиката за определяне на размера на възна-
гражденията  за  предоставяне  на  проектантски 
услуги в устройственото планиране и в инвестици-
онното проектиране с Решение на Управителния 
съвет на Камарата на архитектите в България от 
29.09.2022 г. и влизат в сила от 1.01.2023 г. 

Председател: 
Вл. Милков

7438

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-32 
от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-199694-20.09.2022 г., 
09-199266-19.09.2022 г.,  09-199830-20.09.2022 г., 
09-202505-23.09.2022 г.,  09-202655-23.09.2022 г., 
09-203457-26.09.2022 г.,  09-203716-26.09.2022 г., 
09-200060-20.09.2022 г.,  09-200354-20.09.2022 г., 
09-200866-21.09.2022 г.,  09-204000-26.09.2022 г., 
09-201218-21.09.2022 г. и 09-201656-21.09.2022 г. на 
СГКК – Стара Загора, и приложените към тях 
документи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и  за  отстраняване на  явна фактическа  грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на:

I.  С.  Борущица,  EKATTE  05671,  община 
Мъглиж,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1455 
от  9.08.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05671.171.647: 

площ: 900 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 05671.171.648: 
площ: 1614 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 05671.174.109: 
площ: 697 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 05671.77.708: 
площ:  55 кв. м,  поземлен  имот  с  недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 05671.171.356: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
6615 кв. м, площ след промяната: 6439 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  05671.174.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на „Стил – МС“ – ООД, площ преди промяната: 
28 037 кв. м, площ след промяната: 27 963 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  05671.174.4: 
друг  вид  дървопроизводителна  гора,  собстве-
ност  на  Димитър  Добрев  Димов,  площ  преди 
промяната: 57 997 кв. м, площ след промяната: 
54 683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.174.108: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 108 кв. м, площ след промя-
ната: 76 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.175.110: 
иглолистна гора, ДПФ, площ преди промяната: 
21 918 кв. м, площ след промяната: 22 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.13.702: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 7655 кв. м, 
площ след промяната: 7763 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.1: 
нива, собственост на Кою Белчев Колев, площ 
преди промяната: 634 кв. м, площ след промя-
ната: 450 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.3: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 626 кв. м, площ след промя-
ната: 428 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.4: 
ливада, собственост на Петър Стоянов Пенчев, 
площ  преди  промяната:  887 кв. м,  площ  след 
промяната: 569 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.5: 
нива,  собственост  на  Петър  Кръстев  Иванов, 
площ  преди  промяната:  1595 кв. м,  площ  след 
промяната: 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.15.955: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Петър Стоянов Пенчев, площ преди промя-
ната: 595 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;
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поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.2: 
нива,  собственост  на  Иван  Колев  Майсторов, 
площ  преди  промяната:  699 кв. м,  площ  след 
промяната: 57 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.3: 
нива,  собственост  на  Дончо  Иванов  Стоянов, 
площ  преди  промяната:  663 кв. м,  площ  след 
промяната: 61 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.8: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 3714 кв. м, площ след промя-
ната: 3680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.22.17: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 9958 кв. м, площ след промя-
ната: 9909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.22.603: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  1073 кв. м,  площ  след  промяната: 
397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.22.702: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 3325 кв. м, 
площ след промяната: 2652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.36.708: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ,  площ  преди  промяната:  983 кв. м, 
площ след промяната: 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.36.714: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 15 097 кв. м, 
площ след промяната: 14 939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.36.715: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата  чрез  ДП  „Национална  компания 
„Железопътна  инфраструктура“,  площ  преди 
промяната: 64 036 кв. м, площ след промяната: 
63 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.42.149: 
ливада, собственост на Стоян Иванов Стоянов, 
площ: 289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.42.712: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ: 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.51.667: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата  чрез  ДП  „Национална  компания 
„Железопътна  инфраструктура“,  площ  преди 
промяната: 40 802 кв. м, площ след промяната: 
40 806 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.73.2: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  собственост  на 
„Вилла Норка“ – ЕООД, площ преди промяната: 
2990 кв. м, площ след промяната: 2991 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.73.6: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 71 кв. м, площ след промяната: 
116 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 05671.73.10: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 266 кв. м, площ след промя-
ната: 244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.73.11: за 
друг вид застрояване, собственост на Димка Сла-
вова Павлова, площ преди промяната: 755 кв. м, 
площ след промяната: 742 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  05671.73.16: 
за  друг  вид  застрояване,  собственост  на Иван 
Тодоров Иванов и Груди Георгиев Грудев, площ 
преди промяната:  510 кв. м, площ след промя-
ната: 441 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  05671.73.17: 
за  друг  вид  застрояване,  собственост  на Димо 
Господинов Стоянов и Стоянка Петрова Стояно-
ва, площ преди промяната: 327 кв. м, площ след 
промяната: 272 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 05671.73.18: 
за друг вид застрояване, собственост на Иванка 
Стоянова  Костова  и Мариана  Стоянова  Пара-
козова, площ преди промяната: 947 кв. м, площ 
след промяната: 1035 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.73.22: 
за друг вид застрояване, собственост на Пламен 
Косев  Петков  и  Недялка  Георгиева  Петкова, 
площ  преди  промяната:  283 кв. м,  площ  след 
промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.73.23: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на РПК „Септември“ , площ преди 
промяната:  222 кв. м,  площ  след  промяната: 
231 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.73.24: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на РПК „Септември“, площ преди 
промяната:  104 кв. м,  площ  след  промяната: 
100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.73.25: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на РПК „Септември“, площ преди 
промяната:  281 кв. м,  площ  след  промяната: 
146 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.74.3: 
нива,  собственост  на  Дончо  Пенчев  Дончев, 
Силвия Симеонова Караиванова и Тинка Пенче-
ва Стойчева, площ преди промяната: 4135 кв. м, 
площ след промяната: 761 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.76.1: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 5027 кв. м, площ след промя-
ната: 5026 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  05671.77.11: 
ливада,  собственост  на Пламен Косев Петков, 
площ  преди  промяната:  3192 кв. м,  площ  след 
промяната: 3191 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  05671.77.12: 
пасище, собственост на Тодора Стоянова Димит- 
рова, площ преди промяната: 3484 кв. м, площ 
след промяната: 3480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.77.24: 
ливада,  собственост  на Петър Иванов Петров, 
площ  преди  промяната:  3123 кв. м,  площ  след 
промяната: 3122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.78.207: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 14 478 кв. м, площ след про-
мяната: 14 475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.78.703: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 1227 кв. м, 
площ след промяната: 1223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.28: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Мъглиж, площ: 2383 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05671.80.29: 
ливада, собственост на Иван Енчев Боргуджиев, 
площ: 1709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.30: 
ливада,  собственост  на  Тодор  Илиев  Цанев, 
площ  преди  промяната:  1728 кв. м,  площ  след 
промяната: 92 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.31: 
ливада, собственост на Мария Дончева Хаджиева, 
площ  преди  промяната:  3317 кв. м,  площ  след 
промяната: 2192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.43: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 3450 кв. м, 
площ след промяната: 3435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.215: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 322 кв. м, площ след промя-
ната: 321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.218: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 107 кв. м, площ след промя-
ната: 84 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.220: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 189 кв. м, площ след промя-
ната: 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.998: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2551 кв. м,  площ  след  промяната: 
2311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.27: 
нива, собственост на Димо Димитров Стоянов, 
площ  преди  промяната:  1735 кв. м,  площ  след 
промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.29: 
нива, собственост на Павлина Дончева Дончева 
и Деница Владимирова Мангалакова, площ пре-
ди промяната: 2258 кв. м, площ след промяната: 
223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.42: 
ливада, собственост на Татяна Вълева Асенова, 
площ  преди  промяната:  2688 кв. м,  площ  след 
промяната: 522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.405: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
10 916 кв. м, площ след промяната: 9425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.82.300: 
изоставена нива, собственост на Бонка Кръстева 
Щърбанова, площ преди промяната: 2394 кв. м, 
площ след промяната: 2400 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.86.1: 
овощна градина, собственост на Марин Иванов 
Маринов,  площ  преди  промяната:  1738 кв. м, 
площ след промяната: 1737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.86.629: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  937 кв. м,  площ  след  промяната: 
936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.86.700: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 5456 кв. м, 
площ след промяната: 5445 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 05671.89.11: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната:  714 кв. м, площ след промя-
ната: 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.89.12: 
нива, собственост на Игнат Димиев Трифонов, 
площ  преди  промяната:  398 кв. м,  площ  след 
промяната: 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.89.13: 
нива, собственост на Кольо Ганчев Колев, площ 
преди промяната: 279 кв. м, площ след промя-
ната: 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.89.157: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 530 кв. м, площ след промя-
ната: 518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.89.568: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
873 кв. м, площ след промяната: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.97.139: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Марин Тодоров Митев, площ преди промяната: 
2669 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.112.9: 
ливада, собственост на Дамян Белчев Мийков, 
площ  преди  промяната:  288 кв. м,  площ  след 
промяната: 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.112.417: 
гори  и  храсти  в  земеделска  земя,  собственост 
на  Община  Мъглиж,  площ  преди  промяната: 
2851 кв. м, площ след промяната: 2850 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.112.706: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 35 703 кв. м, 
площ след промяната: 35 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.155.701: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 2801 кв. м, 
площ след промяната: 2794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.162.11: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на „Стил – МС“ – ООД, площ преди промяната: 
22 541 кв. м, площ след промяната: 22 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05671.162.710: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 6339 кв. м, 
площ след промяната: 6310 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.6: 

площ:  548 кв. м,  нива,  собственост  на  Тодор 
Колев Колев;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.15.7: 
площ:  399 кв. м,  нива,  собственост  на  Пеньо 
Белчев Колев;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.1: 
площ:  352 кв. м,  изоставена  нива,  собственост 
на Община Мъглиж;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.4: 
площ: 655 кв. м, нива,  собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.5: 
площ: 601 кв. м, нива, собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.6: 
площ: 599 кв. м, нива,  собственост на Община 
Мъглиж;
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поземлен  имот  с  идентификатор  05671.22.7: 
площ: 1501 кв. м, нива, собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.74.1: 
площ:  2595 кв. м,  нива,  собственост  на  Косьо 
Руев Костов;

поземлен  имот  с  идентификатор  05671.74.2: 
площ: 1002 кв. м, нива, собственост на Яна Пен-
чева Дончева;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.223: 
площ: 345 кв. м, нива, собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен имот с идентификатор 05671.80.224: 
площ: 139 кв. м, нива, собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.28: 
площ:  1516 кв. м,  нива,  собственост  на  Стоян 
Димитров Стоянов;

поземлен имот с идентификатор 05671.81.43: 
площ: 2688 кв. м, ливада, собственост на Мария 
Дончева Хаджиева;

поземлен имот с идентификатор 05671.89.156: 
площ: 208 кв. м, ливада, собственост на Община 
Мъглиж.

II. С. Ветрен, EKATTE 10848, община Мъглиж, 
одобрени със Заповед № РД-18-1456 от 9.08.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10848.1.705: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 6221 кв. м, 
площ след промяната: 6220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.6.260: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Мъглиж, площ: 1742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.6.267: 
ливада, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 19 153 кв. м, площ след про-
мяната: 19 063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.6.543: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  4860 кв. м,  площ  след  промяната: 
4899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.6.544: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ: 2595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.75.250: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  6839 кв. м,  площ  след 
промяната: 6796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.75.549: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2176 кв. м,  площ  след  промяната: 
2169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.79.216: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  5160 кв. м,  площ  след 
промяната: 5134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.79.527: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната: 17 619 кв. м, площ след промяната: 
17 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.79.528: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ: 1693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.91.594: 
за местен път, собственост на Община Мъглиж, 
площ преди промяната: 10 808 кв. м, площ след 
промяната: 10 809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.91.598: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2596 кв. м,  площ  след  промяната: 
2598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.92.598: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2570 кв. м,  площ  след  промяната: 
2480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.96.255: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 5997 кв. м, площ след промя-
ната: 6039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.96.545: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ: 7002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.97.265: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  547 кв. м,  площ  след 
промяната: 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.97.672: 
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ: 2119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.186.238: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 2451 кв. м, площ след промя-
ната: 2421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.186.240: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  1142 кв. м,  площ  след 
промяната: 1141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.186.529: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  4297 кв. м,  площ  след  промяната: 
4291 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10848.197.2: 
за животновъдна ферма, собственост на Йордан 
Бонев  Йорданов  и  Стефка  Бонева  Йорданова, 
площ  преди  промяната:  3047 кв. м,  площ  след 
промяната: 3026 кв. м.

III. С. Дъбово, EKATTE 24342, община Мъглиж, 
одобрени със Заповед № РД-18-1655 от 27.09.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24342.36.447: 

площ: 106 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.439: 
площ: 276 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.440: 
площ: 115 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;
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поземлен имот с идентификатор 24342.38.482: 
площ: 1206 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.38.483: 
площ: 395 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.450: 
площ:  85 кв. м,  поземлен  имот  с  недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.451: 
площ: 212 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.452: 
площ: 313 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.453: 
площ: 357 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.454: 
площ: 234 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.105.260: 
площ:  1201 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.105.261: 
площ: 1309 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.141.407: 
площ: 1766 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.662: 
площ: 961 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.405: 
площ: 524 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

сграда с идентификатор 24342.40.439.1: площ: 
37 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 24342.40.439.2: площ: 
36 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 24342.40.439.3: площ: 
27 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 24342.40.439.4: площ: 
13 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 24342.40.454.1: площ: 
32 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.33.183: 
площ: 102 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.9907: 
площ: 231 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.9908: 
площ: 887 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 24342.2.667: 
площ: 964 кв. м, водно течение, река, няма данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.36.1: 
нива, собственост на Ралица Денчева Кючукова, 
площ  преди  промяната:  1598 кв. м,  площ  след 
промяната: 1651 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.36.2: 
нива, собственост на Ралица Денчева Кючукова, 
площ  преди  промяната:  788 кв. м,  площ  след 
промяната: 717 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.36.6: 
нива,  собственост  на Иван  Тенев  Делииванов, 
площ: 1664 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.36.7: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 544 кв. м, площ след промя-
ната: 535 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.36.8: 
нива, собственост на Деля Денева Костова, площ 
преди промяната: 1938 кв. м, площ след промя-
ната: 1995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.12: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 815 кв. м, площ след промя-
ната: 843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.13: 
нива, собственост на Диан Михов Дочев, площ 
преди промяната: 627 кв. м, площ след промя-
ната: 580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.14: 
нива,  собственост  на  Игнат  Петков  Игнатов, 
площ  преди  промяната:  1131 кв. м,  площ  след 
промяната: 1022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.19: 
овощна  градина,  собственост  на  Георги  Бонев 
Радев, площ преди промяната: 1691 кв. м, площ 
след промяната: 1619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.20: 
нива, собственост на Христо Христов Манджу-
ров, площ преди промяната: 307 кв. м, площ след 
промяната: 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.26: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 1949 кв. м, площ след промя-
ната: 1796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.27: 
овощна  градина,  собственост  на Димитър Ди-
митров Дерменджиев,  площ  преди  промяната: 
1953 кв. м, площ след промяната: 1940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.31: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната:  218 кв. м, площ след промя-
ната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.32: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 262 кв. м, площ след промя-
ната: 257 кв. м;



СТР.   44   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  94

поземлен имот с идентификатор 24342.36.35: 
нива, собственост на Димитър Димитров Ман-
джуров, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ 
след промяната: 924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.36.36: 
нива, собственост на „НЕК“ – АД, площ преди 
промяната:  132 кв. м,  площ  след  промяната: 
103 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.37.1: 
нива,  собственост  на  Петър  Христов  Бечев, 
площ  преди  промяната:  1042 кв. м,  площ  след 
промяната: 951 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.37.2: 
нива, собственост на Иван Златков Костадинов, 
площ  преди  промяната:  1100 кв. м,  площ  след 
промяната: 1083 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.391: 
нива, собственост на „Зори груп“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 1001 кв. м, площ след промя-
ната: 988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.392: 
нива, собственост на Петър Б. Петров и Мина 
Карачобанова, площ преди промяната: 1198 кв. м, 
площ след промяната: 1187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.393: 
нива, собственост на Мирчо Христов Подстри-
гачев, площ преди промяната: 1523 кв. м, площ 
след промяната: 1516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.37.394: 
нива, собственост на Никола Тодоров Варимезов, 
площ  преди  промяната:  1687 кв. м,  площ  след 
промяната: 1685 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.38.3: 
нива, собственост на Ростислава Зах. Захариева-
Стефанова, площ: 972 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.40.1: 
нива, собственост на Тина Димитрова Карачо-
банова, площ преди промяната: 1990 кв. м, площ 
след промяната: 2007 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.40.6: 
нива,  собственост  на Жельо  Христов  Дермен-
джиев, площ преди промяната: 950 кв. м, площ 
след промяната: 936 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.40.7: 
нива, собственост на Петър Бенев Петров, площ 
преди промяната: 1100 кв. м, площ след промя-
ната: 1050 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.40.8: 
нива, собственост на Димитър Тенев Караколев, 
площ: 1095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.13: 
нива, собственост на Георги Неделчев Игнатов, 
площ  преди  промяната:  3037 кв. м,  площ  след 
промяната: 2767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.14: 
нива, собственост на Грозю Димов Грозев, площ: 
2145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.16: 
нива, собственост на ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, площ преди промяната: 13 276 кв. м, площ 
след промяната: 13 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.238: 
за местен път, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  9400 кв. м,  площ  след 
промяната: 9258 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.439: 
нива, собственост на Недка Георгиева Аврамова, 
площ: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.105.61: 
нива, собственост на Мирчо Христов Подстрига-
чев, площ преди промяната: 10 900 кв. м, площ 
след промяната: 10 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.105.62: 
нива, собственост на Тота Георгиева Тодорова, 
площ  преди  промяната:  1301 кв. м,  площ  след 
промяната: 1297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.105.258: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  3699 кв. м,  площ  след  промяната: 
1934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.123.207: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната:  3400 кв. м,  площ  след  промяната: 
3385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.123.208: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2962 кв. м,  площ  след  промяната: 
2882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.124.267: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение,  собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 2694 кв. м, площ след промя-
ната: 1802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.124.269: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2920 кв. м,  площ  след  промяната: 
2907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.125.1: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 94 796 кв. м, площ след про-
мяната: 93 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.125.2: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 9199 кв. м, площ след промя-
ната: 8740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.125.5: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
407 кв. м, площ след промяната: 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.125.9: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 9716 кв. м, площ след промя-
ната: 9149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.125.184: 
за местен път, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  8100 кв. м,  площ  след 
промяната: 8127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.141.4: 
нива, собственост на Монка Колева Абрашева, 
площ  преди  промяната:  2000 кв. м,  площ  след 
промяната: 1929 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  24342.141.7: 
нива, собственост на Николай Георгиев Дермен-
джиев, площ преди промяната: 500 кв. м, площ 
след промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.141.406: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
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промяната:  1665 кв. м,  площ  след  промяната: 
1541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.6: 
за местен път, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  1488 кв. м,  площ  след 
промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.7: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ преди промяната: 19 527 кв. м, площ след 
промяната: 19 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.12: 
нива,  собственост  на  Кметство  село  Дъбово, 
площ  преди  промяната:  5000 кв. м,  площ  след 
промяната: 4955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.13: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промя-
ната: 4855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.14: 
нива, собственост на Митко Андреев Димитров, 
площ  преди  промяната:  4999 кв. м,  площ  след 
промяната: 4880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.16: 
етеричномаслодайна култура, собственост на Све-
тозар Емилов Симеонов, площ преди промяната: 
4999 кв. м, площ след промяната: 4872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.18: 
етеричномаслодайна култура, собственост на Об-
щина Мъглиж, площ преди промяната: 4999 кв. м, 
площ след промяната: 4885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.19: 
етеричномаслодайна  култура,  собственост  на 
Митко Денев Димитров, площ преди промяната: 
9999 кв. м, площ след промяната: 9894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.20: 
нива, собственост на Светлозар Красимиров Сто-
янов, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ 
след промяната: 9901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.21: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 9999 кв. м, площ след промя-
ната: 9908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.142.22: 
етеричномаслодайна  култура,  собственост  на 
Иван Антонов Керанов, площ преди промяната: 
9999 кв. м, площ след промяната: 9961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.3: 
нива, собственост на Църковно настоятелство – 
с. Дъбово, площ преди промяната: 15 526 кв. м, 
площ след промяната: 15 451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.4: 
нива, собственост на Добри Димитров Караколев, 
площ  преди  промяната:  1015 кв. м,  площ  след 
промяната: 975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.189: 
гробищен парк, собственост на Община Мъглиж, 
площ преди промяната: 15 067 кв. м, площ след 
промяната: 15 244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.401: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  1383 кв. м,  площ  след  промяната: 
1398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.402: 
нива, собственост на Църковно настоятелство – с. 
Дъбово, площ преди промяната: 3472 кв. м, площ 
след промяната: 3617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.403: 
изоставена нива, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  3761 кв. м,  площ  след 
промяната: 3141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.143.404: 
нива,  собственост  на  Кметство  село  Дъбово, 
площ преди промяната: 17 998 кв. м, площ след 
промяната: 16 848 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.33.1: 
нива, собственост на Радой Добрев Дерменджиев, 
площ  преди  промяната:  1084 кв. м,  площ  след 
промяната: 1081 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.33.3: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 1635 кв. м, площ след промя-
ната: 1577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.33.18: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  1070 кв. м,  площ  след  промяната: 
1030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.33.86: 
нива, собственост на Кънчо Мирчев Енчев, площ 
преди промяната: 2659 кв. м, площ след промя-
ната: 2439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.33.87: 
нива, собственост на Росица Георгиева Христо-
ва, площ преди промяната: 928 кв. м, площ след 
промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.33.182: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
10 660 кв. м, площ след промяната: 10 602 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.34.1: 
нива,  собственост  на  Пенка  Колева  Узунова, 
площ  преди  промяната:  1194 кв. м,  площ  след 
промяната: 1146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.16: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
160 кв. м, площ след промяната: 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.88: 
нива, собственост на Иванка Стоянова Вълчева, 
площ  преди  промяната:  744 кв. м,  площ  след 
промяната: 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.90: 
нива,  собственост  на  Руси Димитров Чернаев, 
площ  преди  промяната:  1746 кв. м,  площ  след 
промяната: 1667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.93: 
за  железопътна  гара,  спирка,  собственост  на 
държавата  чрез  ДП  „Национална  компания 
„Железопътна  инфраструктура“,  площ  преди 
промяната: 124 870 кв. м, площ след промяната: 
117 317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.112: 
нива, собственост на Станимир Стефков Дренски, 
площ  преди  промяната:  2791 кв. м,  площ  след 
промяната: 2648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.113: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 1050 кв. м, площ след промя-
ната: 978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.114: 
нива,  собственост на Костадин Иванов Караи-
ванов, площ преди промяната: 635 кв. м, площ 
след промяната: 528 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 24342.34.115: 
нива,  собственост на Костадин Иванов Караи-
ванов, площ преди промяната: 1156 кв. м, площ 
след промяната: 932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.119: 
нива, собственост на Васил Георгиев Кисьов и 
Адриано  Скаранелло  Скаранелло,  площ  преди 
промяната:  1958 кв. м,  площ  след  промяната: 
1655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.120: 
нива, собственост на Недко Недялков Дермен-
джиев и Аделина Недева Тодорова, площ преди 
промяната:  3021 кв. м,  площ  след  промяната: 
2866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.134: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 567 кв. м, площ след промя-
ната: 416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.66.92: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  3205 кв. м,  площ  след  промяната: 
3048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.66.99: 
етеричномаслодайна  култура,  собственост  на 
Атанас Аданев Илчев, площ преди промяната: 
6308 кв. м, площ след промяната: 6296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.2: нис- 
ко застрояване (до 10 m), собственост на Атанас 
Мирчев Матев, площ преди промяната: 2523 кв. м, 
площ след промяната: 2518 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.1.4: 
нива,  собственост  на  Иван  Петков  Игнатов, 
площ  преди  промяната:  2493 кв. м,  площ  след 
промяната: 2356 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.9: нива, 
собственост на Община Мъглиж, площ преди про-
мяната: 69 кв. м, площ след промяната: 67 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.1.10: 
нива, собственост на Михайл Найденов Ганчев, 
площ  преди  промяната:  4000 кв. м,  площ  след 
промяната: 3896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.37: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
1788 кв. м, площ след промяната: 793 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.486: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  собственост  на 
„Върбаница хънт“ – ООД, площ преди промяна-
та: 2999 кв. м, площ след промяната: 2667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.487: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  собственост  на 
„Върбаница хънт“ – ООД, площ преди промяна-
та: 3000 кв. м, площ след промяната: 2577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.1.508: 
нива, собственост на „Върбаница хънт“ – ООД, 
площ  преди  промяната:  4959 кв. м,  площ  след 
промяната: 3791 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.2.39: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 19 307 кв. м, площ след про-
мяната: 17 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.3.703: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на „Държавно горско стопанство Мъглиж“ – ДП, 
площ  преди  промяната:  4  107  131 кв. м,  площ 
след промяната: 4 107 130 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.4.55: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
44 898 кв. м, площ след промяната: 41 066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24342.6.47: друг 
вид  дървопроизводителна  гора,  собственост на 
МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 40 723 кв. м, 
площ след промяната: 40 720 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.7.24: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата  чрез  ДП  „Национална  компания 
„Железопътна  инфраструктура“,  площ  преди 
промяната: 291 799 кв. м, площ след промяната: 
291 929 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 24342.37.266: 

площ: 249 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Мъглиж;

поземлен имот с идентификатор 24342.40.11: 
площ:  59 кв. м,  нива,  собственост  на  Община 
Мъглиж;

поземлен имот с идентификатор 24342.141.6: 
площ: 191 кв. м, нива,  собственост на Община 
Мъглиж;

поземлен имот с идентификатор 24342.34.15: 
площ: 95 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Мъглиж;

поземлен  имот  с  идентификатор  24342.1.35: 
площ: 10 739 кв. м, нива, собственост на „Вър-
баница хънт“ – ООД.

IV.  С.  Зимница,  EKATTE  30870,  община 
Мъглиж,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1457 
от  9.08.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30870.37.283: 

площ: 940 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.1:  площ: 
116 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.2:  площ: 
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.3:  площ: 
31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.4:  площ: 
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.5:  площ: 
23 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.6:  площ: 
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.7:  площ: 
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.8:  площ: 
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  30870.61.78.9:  площ: 
20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 30870.61.78.10: площ: 
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 30870.61.78.11: площ: 
18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор  30870.61.86.1:  площ: 
27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 30870.61.86.2: площ: 
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 30870.61.86.3: площ: 
53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 30870.61.86.4: площ: 
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 30870.61.86.5: площ: 
47 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 30870.61.86.6: площ: 
6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, 
няма данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.7.6: 
нива,  собственост  на  „Агри  Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  1053 кв. м,  площ  след 
промяната: 1010 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.7.7: 
нива, собственост на Райчо Коев Цонев, площ 
преди промяната: 935 кв. м, площ след промя-
ната: 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.7.155: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
919 кв. м, площ след промяната: 914 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.8.9: 
нива,  собственост  на  Кирил  Инджов  Стоев, 
площ  преди  промяната:  1480 кв. м,  площ  след 
промяната: 1456 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.8.154: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
832 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.9.6: 
нива, собственост на Дора Димитрова Гурбало-
ва, площ преди промяната: 965 кв. м, площ след 
промяната: 962 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.13.1: 
нива, собственост на Ангелин Юлиянов Рашков, 
площ  преди  промяната:  1927 кв. м,  площ  след 
промяната: 1899 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.13.2: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 3283 кв. м, площ след промя-
ната: 3269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.13.13: 
нива,  собственост на Неда Кръстева Тодорова, 
площ: 1284 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.37.2: 
нива,  собственост на Иван Колев Радев, площ 
преди промяната: 1007 кв. м, площ след промя-
ната: 942 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.37.7: 
овощна  градина,  собственост  на  „Агри  Ин-

вест“ – ЕООД, площ преди промяната: 798 кв. м, 
площ след промяната: 766 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.37.8: 
нива,  собственост  на  „Агри  Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  601 кв. м,  площ  след 
промяната: 585 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.37.9: 
овощна  градина,  собственост  на  „Агри  Ин-
вест“ – ЕООД, площ преди промяната: 601 кв. м, 
площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.37.10: 
овощна градина, собственост на Галя Тодорова 
Терзийска и Белчо Тодоров Николов, площ пре-
ди промяната: 601 кв. м, площ след промяната: 
599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.37.163: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  986 кв. м,  площ  след  промяната: 
983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.37.281: 
гробищен парк, собственост на Община Мъглиж, 
площ  преди  промяната:  8397 кв. м,  площ  след 
промяната: 8392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.37.282: 
овощна  градина,  собственост  на  „Агри  Ин-
вест“ – ЕООД, площ преди промяната: 5804 кв. м, 
площ след промяната: 5524 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.38.6: 
нива,  собственост  на Пенка Белчева Маркова, 
площ  преди  промяната:  1000 кв. м,  площ  след 
промяната: 971 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.38.7: 
нива,  собственост  на  „Агри  Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  1044 кв. м,  площ  след 
промяната: 948 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.38.8: 
нива,  собственост  на  Златислав  Александров 
Александров, площ преди промяната: 1002 кв. м, 
площ след промяната: 981 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.38.9: 
етеричномаслодайна  култура,  собственост  на 
Денислав Стефков Дойнов, площ преди промяна-
та: 1397 кв. м, площ след промяната: 1392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.38.11: 
нива, собственост на Маргарита Колева Молло-
ва, площ преди промяната: 807 кв. м, площ след 
промяната: 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.38.12: 
нива, собственост на Кольо Генчев Моллов, площ 
преди промяната: 506 кв. м, площ след промя-
ната: 505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.38.13: 
нива, собственост на Янко Колев Радев, площ: 
997 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.39.3: 
нива, собственост на Неделчо Димов Димитров 
и Белчо Тодоров Николов, площ: 994 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.55.1: 
за друг вид застрояване, собственост на Антон 
Русев Минев, площ преди промяната: 1382 кв. м, 
площ след промяната: 1215 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  30870.55.2: 
нива,  собственост  на  Васил  Иванов  Василев, 
площ  преди  промяната:  7014 кв. м,  площ  след 
промяната: 7084 кв. м;
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поземлен  имот  с  идентификатор  30870.55.8: 
нива, собственост на Недялко Георгиев Недялков, 
площ  преди  промяната:  2994 кв. м,  площ  след 
промяната: 2802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.55.167: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  5287 кв. м,  площ  след  промяната: 
5024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30870.80.183: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  6503 кв. м,  площ  след  промяната: 
6491 кв. м.

V. С. Селце, EKATTE 66103, община Мъглиж, 
одобрени със Заповед № РД-18-1458 от 9.08.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66103.24.253: 

площ: 678 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66103.44.465: 
площ: 379 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66103.14.323: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
427 887 кв. м, площ след промяната: 427 903 кв. м. 

VI.  С.  Сливито,  EKATTE  67341,  община 
Мъглиж,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1656 
от  27.09.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67341.23.599: 

площ:  1382 кв. м,  друг  вид  поземлен  имот  без 
определено  стопанско  предназначение,  няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 67341.23.9904: 
площ: 60 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
ределено стопанско предназначение, няма данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67341.39.493: 
друг  вид  дървопроизводителна  гора,  собстве-
ност  на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промя-
ната:  2 154 450 кв. м,  площ  след  промяната: 
2 154 427 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 67341.23.109: 

площ: 2947 кв. м, нива, собственост на Община 
Мъглиж.

VII. С. Тулово, EKATTE 73420, община Мъглиж, 
одобрени със Заповед № РД-18-1459 от 9.08.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  73420.8.15: 
пасище,  собственост  на  „Бисери-74“ – ЕООД, 

площ  преди  промяната:  4630 кв. м,  площ  след 
промяната: 4431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.8.147: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 20 105 кв. м, площ след про-
мяната: 18 221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.24: 
нива, собственост на Марийка Николова Цонкова, 
площ  преди  промяната:  2400 кв. м,  площ  след 
промяната: 2274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.25: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната:  641 кв. м, площ след промя-
ната: 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.320: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  3124 кв. м,  площ  след  промяната: 
3002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.968: 
нива, собственост на Георги Щерев Лолов, площ 
преди промяната: 2001 кв. м, площ след промя-
ната: 1960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.969: 
етеричномаслодайна  култура,  собственост  на 
Здравко Величков Стойчев, площ преди промя-
ната: 1518 кв. м, площ след промяната: 1452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.17.970: 
нива, собственост на Неда Василева Янева, площ 
преди промяната:  410 кв. м, площ след промя-
ната: 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73420.42.296: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  4900 кв. м,  площ  след  промяната: 
5710 кв. м.

VIII.  С.  Шаново,  EKATTE  83020,  община 
Мъглиж,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1460 
от  9.08.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 83020.163.1744: 

площ: 333 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 83020.1.477: 
дере, собственост на Община Мъглиж, площ преди 
промяната: 25 319 кв. м, площ след промяната: 
25 310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.1.674: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2830 кв. м,  площ  след  промяната: 
2827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.2.134: 
широколистна гора, собственост на Община Мъг-
лиж, площ преди промяната:  5033 кв. м,  площ 
след промяната: 5032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.2.137: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 120 833 кв. м, площ след про-
мяната: 120 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.2.166: 
дере, собственост на Община Мъглиж, площ преди 
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промяната: 18 511 кв. м, площ след промяната: 
18 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.2.215: 
нива, собственост на Елена Иванова Касаджи-
кова, площ преди промяната: 1150 кв. м, площ 
след промяната: 1134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.2.216: 
нива,  собственост  на  Иван  Георгиев  Христов, 
площ  преди  промяната:  1500 кв. м,  площ  след 
промяната: 1480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.549: 
нива,  собственост  на  Стойка  Илиева  Тенева, 
площ: 1058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.550: 
нива, собственост на Костадин Богданов Джур-
джев,  площ  преди  промяната:  399 кв. м,  площ 
след промяната: 396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.551: 
нива,  собственост  на  Неда  Милева  Минчева, 
площ  преди  промяната:  1083 кв. м,  площ  след 
промяната: 1078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.552: 
нива, собственост на Станю Славов Станев, площ 
преди промяната: 595 кв. м, площ след промя-
ната: 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.553: 
нива, собственост на Костадин Славов Станев, 
площ  преди  промяната:  768 кв. м,  площ  след 
промяната: 762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.981: 
нива, собственост на Станил Иванов Стоев, площ 
преди промяната: 2159 кв. м, площ след промя-
ната: 2147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.1634: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  2612 кв. м,  площ  след  промяната: 
2509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.163.1638: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ преди промя-
ната: 387 кв. м, площ след промяната: 383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.164.748: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 1655 кв. м, площ след промя-
ната: 1681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 83020.164.1642: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  3280 кв. м,  площ  след  промяната: 
3274 кв. м.

IX.  С.  Юлиево,  EKATTE  86043,  община 
Мъглиж,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1461 
от  9.08.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.5.10: 
нива, собственост на Цаньо Колев Узунов, площ 
преди промяната: 4279 кв. м, площ след промя-
ната: 4253 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.5.16: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 49 167 кв. м, площ след про-
мяната: 49 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.5.285: 
дере,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 5686 кв. м, площ след промя-
ната: 5685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.5.335: 
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  8036 кв. м,  площ  след 
промяната: 7949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.5.406: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Мъглиж, площ преди промяната: 
794 кв. м, площ след промяната: 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.5.407: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ: 1014 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.6.11: 
нива, собственост на Денислава Петрова Недел-
чева, площ преди промяната: 1035 кв. м, площ 
след промяната: 1046 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.6.12: 
нива,  собственост  на  Иван  Тодоров  Михалев, 
площ  преди  промяната:  1079 кв. м,  площ  след 
промяната: 1083 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.6.13: 
нива, собственост на „Силмик“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 826 кв. м, площ след промя-
ната: 822 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.6.14: 
нива,  собственост  на  Джуро  Марков  Иванов, 
площ  преди  промяната:  1693 кв. м,  площ  след 
промяната: 1681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.6.310: 
напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  2124 кв. м,  площ  след 
промяната: 2127 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  86043.7.26: 
изоставена нива, собственост на Община Мъг-
лиж,  площ  преди  промяната:  477 кв. м,  площ 
след промяната: 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.7.336: 
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  3712 кв. м,  площ  след 
промяната: 3714 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.7.408: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Мъглиж, площ: 2994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.11.411: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  1303 кв. м,  площ  след  промяната: 
1302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.12.403: 
за местен път, собственост на Община Мъглиж, 
площ преди промяната: 30 196 кв. м, площ след 
промяната: 30 188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.41.80: 
пасище, собственост на Община Мъглиж, площ 
преди промяната: 21 969 кв. м, площ след про-
мяната: 21 965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 86043.42.339: 
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, 
площ  преди  промяната:  3642 кв. м,  площ  след 
промяната: 3544 кв. м.

X. С. Ягода, EKATTE 87212, община Мъглиж, 
одобрени със Заповед № РД-18-1462 от 9.08.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:
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1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 87212.42.485: 
друг  вид  дървопроизводителна  гора,  собстве-
ност  на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промя-
ната:  3 013 893 кв. м,  площ  след  промяната: 
3 013 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.42.513: 
нива, собственост на Емин Халилов Мустафов, 
площ  преди  промяната:  2217 кв. м,  площ  след 
промяната: 2234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.42.740: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 
3429 кв. м, площ след промяната: 3573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.42.754: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 46 
951 кв. м, площ след промяната: 46 937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.43.394: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Мъглиж,  площ  преди 
промяната:  1547 кв. м,  площ  след  промяната: 
1573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.43.486: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 593 кв. м, площ след промя-
ната: 664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.43.489: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната:  453 кв. м, площ след промя-
ната: 538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.43.490: 
нива,  собственост  на  Община  Мъглиж,  площ 
преди промяната: 367 кв. м, площ след промя-
ната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87212.44.483: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  МЗГ – ДЛ/ДДС,  площ  преди  промяната: 
17 330 кв. м, площ след промяната: 17 357 кв. м.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7430

ЗАПОВЕД № КД-14-33 
от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 01-153538-21.03.2022 г. 
и  01-153661-21.03.2022 г.  на  ДП  „Национална 
компания  „Железопътна  инфраструктура“  и 
приложените към  тях  документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 

в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. С. Ореш, EKATTE 53672, община Свищов, 
одобрени със Заповед № РД-18-454 от 15.02.2018 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53672.59.30: 

площ:  833 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.59.31: 
площ:  885 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.4: 
площ: 5775 кв. м, отводнителен канал, собственост 
на МЗХГ – ХМС;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.5: 
площ: 3347 кв. м, отводнителен канал, собстве-
ност на МЗХГ – ХМС;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.6: 
площ:  2476 кв. м,  пасище,  собственост  на  Об-
щина Свищов;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.7: 
площ:  5138 кв. м,  пасище,  собственост  на  Об-
щина Свищов;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.8: 
площ: 2986 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение  и  транспорт,  собственост  на  държавата 
чрез ДП – НКЖИ;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.9: 
площ:  8812 кв. м,  пасище,  собственост  на  Об-
щина Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.10: 
площ: 2936 кв. м, пасище, собственост на Община 
Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.11: 
площ: 38 204 кв. м, за железопътна гара, спирка, 
собственост на държавата чрез ДП – НКЖИ;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.12: 
площ: 7176 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.13: 
площ: 74 298 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот  с идентификатор 53672.73.14: 
площ: 5930 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53672.262.14: 
площ:  2336 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.262.15: 
площ:  689 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.31: 
площ: 3813 кв. м, пасище, собственост на Община 
Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.32: 
площ: 845 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение  и  транспорт,  собственост  на  държавата 
чрез ДП – НКЖИ;

сграда  с  идентификатор  53672.73.8.1:  площ: 
108 кв. м, сграда на транспорта, собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;

сграда  с  идентификатор  53672.73.11.1:  площ: 
92 кв. м, сграда на транспорта,  собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;
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сграда  с  идентификатор  53672.73.11.2:  площ: 
71 кв. м,  сграда на  транспорта,  собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;

сграда  с  идентификатор  53672.73.11.3:  площ: 
27 кв. м,  сграда на транспорта,  собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;

сграда  с  идентификатор  53672.73.11.4:  площ: 
27 кв. м,  сграда на транспорта,  собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;

сграда  с  идентификатор  53672.73.11.5:  площ: 
20 кв. м, сграда на транспорта,  собственост на 
държавата чрез ДП – НКЖИ;

сграда с идентификатор 53672.401.32.1: площ: 
118 кв. м, сграда на транспорта, собственост на 
ДП – НКЖИ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53672.18.6: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Свищов, площ преди промяната: 
2006 кв. м, площ след промяната: 1987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.18.435: 
за местен път, собственост на Община Свищов, 
площ  преди  промяната:  4068 кв. м,  площ  след 
промяната: 4067 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.56.3: 
друг  вид  нива,  ДПФ,  площ  преди  промяната: 
6502 кв. м, площ след промяната: 5608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.56.4: друг 
вид нива, собственост на „Сортови семена – Ин-
вест“ – АД, площ преди промяната: 14 402 кв. м, 
площ след промяната: 13 646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.56.6: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Свищов, площ преди промяната: 
1918 кв. м, площ след промяната: 1890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.56.7: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Свищов, площ преди промяната: 
1388 кв. м, площ след промяната: 1332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.56.601: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение,  собственост  на Община Свищов,  площ 
преди промяната: 1506 кв. м, площ след промя-
ната: 1474 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.57.5: 
друг вид нива, собственост на Михайл Иванов 
Джилянов, площ преди промяната:  2005 кв. м, 
площ след промяната: 1989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.57.13: 
друг вид нива, собственост на Георги Петров Ва-
кинов, площ преди промяната: 1839 кв. м, площ 
след промяната: 1156 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.58.4: 
друг вид нива, собственост на Светлозар Иванов 
Дичевски,  площ  преди  промяната:  2499 кв. м, 
площ след промяната: 2023 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.58.5: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 13 273 кв. м, площ след про-
мяната: 10 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.59.25: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Свищов,  площ  преди 
промяната:  4016 кв. м,  площ  след  промяната: 
4015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.61.10: 
друг  вид нива,  собственост на Методи Павлов 
Расимов, площ преди промяната: 3025 кв. м, площ 
след промяната: 3008 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  53672.61.14: 
друг вид нива, собственост на Светлозар Иванов 
Дичевски,  площ  преди  промяната:  7125 кв. м, 
площ след промяната: 6901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.65.17: 
друг вид нива, собственост на Маргарита Славова 
Джоджева, площ преди промяната:  6000 кв. м, 
площ след промяната: 5986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.69.13: 
друг вид нива, собственост на Красимир Петров 
Ранков, площ преди промяната: 8900 кв. м, площ 
след промяната: 8890 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 53672.69.14: 
друг вид нива,  собственост на Милка Петрова 
Масова, площ преди промяната: 5000 кв. м, площ 
след промяната: 4993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.35: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната:  431 кв. м, площ след промя-
ната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.37: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 4252 кв. м, площ след промя-
ната: 3826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.66: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 3288 кв. м, площ след промя-
ната: 2128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.101: 
данни  преди  промяната:  за  железопътна  гара, 
спирка, площ: 8260 кв. м, данни след промяната: 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
площ: 3649 кв. м, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.112: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 982 кв. м, площ след промя-
ната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.115: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата, площ преди промяната: 14 677 кв. м, 
площ след промяната: 14 216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.417: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
70 823 кв. м, площ след промяната: 67 053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.491: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 6278 кв. м, площ след промя-
ната: 5945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.217.2: 
нива,  собственост  на  „Сортови  семена – Ин-
вест“ – АД, площ преди промяната: 3000 кв. м, 
площ след промяната: 2590 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 53672.217.4: 
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 27 613 кв. м, 
площ след промяната: 22 832 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 53672.217.5: 
за водностопанско, хидромелиоративно съоръже-
ние, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди 
промяната:  5658 кв. м,  площ  след  промяната: 
5042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.217.406: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
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собственост  на  Община  Свищов,  площ  преди 
промяната:  5419 кв. м,  площ  след  промяната: 
5316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.1: 
друг  вид  нива,  собственост  на  Андрей  Йозов 
Иванов, площ преди промяната: 4203 кв. м, площ 
след промяната: 4184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.2: 
друг  вид  нива,  собственост  на  „Сортови  семе-
на – Елит-2001“ – ЕООД, площ преди промяната: 
3360 кв. м, площ след промяната: 3347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.3: 
друг  вид  нива,  собственост  на  „Сортови  семе-
на – Инвест“ – АД,  площ  преди  промяната: 
3264 кв. м, площ след промяната: 3257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.9: 
друг  вид  нива,  ДПФ,  площ  преди  промяната: 
3900 кв. м, площ след промяната: 3890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.10: 
друг  вид  нива,  собственост  на  „Прюет  Бълга-
рия“ – ЕООД, площ преди промяната: 5204 кв. м, 
площ след промяната: 5192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.220.21: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение,  собственост  на Община Свищов,  площ 
преди промяната: 855 кв. м, площ след промя-
ната: 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.243.3: 
друг  вид  нива,  собственост  на Мария Ченкова 
Ленова, площ преди промяната: 5505 кв. м, площ 
след промяната: 5295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.249.5: 
друг вид нива, собственост на Община Свищов, 
площ  преди  промяната:  1712 кв. м,  площ  след 
промяната: 1281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.249.6: 
друг вид нива, собственост на Община Свищов, 
площ  преди  промяната:  490 кв. м,  площ  след 
промяната: 53 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.249.9: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата,  площ  преди  промяната:  7331 кв. м, 
площ след промяната: 8410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.249.28: 
друг вид нива, собственост на Петър Стефанов 
Филипов, площ преди промяната: 395 кв. м, площ 
след промяната: 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.249.527: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 
държавата, площ преди промяната: 99 439 кв. м, 
площ след промяната: 99 470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.262.2: 
друг вид нива, собственост на Петър Михайлов 
Венков, площ преди промяната: 4499 кв. м, площ 
след промяната: 4236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.300.50: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Свищов,  площ  преди 
промяната:  3821 кв. м,  площ  след  промяната: 
3815 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.302.17: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 6739 кв. м, площ след промя-
ната: 6548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.400.562: 
за  линии  на  релсов  транспорт,  собственост  на 

държавата, площ преди промяната: 33 569 кв. м, 
площ след промяната: 49 209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  Държавна  агенция  по  горите,  площ  преди 
промяната:  1567 кв. м,  площ  след  промяната: 
1485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.15: 
пасище, собственост на Община Свищов, площ 
преди промяната: 9114 кв. м, площ след промя-
ната: 8344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.20: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Свищов, площ преди промя-
ната: 379 кв. м, площ след промяната: 365 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 53672.59.27: 

площ:  3736 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.2: 
площ: 26 910 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Свищов;

поземлен  имот  с  идентификатор  53672.73.3: 
площ: 2562 кв. м, за железопътна гара, спирка, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.107: 
площ: 16 026 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.438: 
площ: 74 252 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.447: 
площ: 13 690 кв. м,  за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 53672.73.579: 
площ: 10 892 кв. м, отводнителен канал, собстве-
ност на МЗХГ – ХМС;

поземлен имот  с идентификатор 53672.217.3: 
площ: 491 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.262.55: 
площ:  3240 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 53672.401.16: 
площ: 5104 кв. м, пасище, собственост на Община 
Свищов;

сграда с идентификатор 53672.401.16.1: площ: 
118 кв. м, сграда на транспорта, собственост на 
ДП – НКЖИ.

II. Гр. Свищов, EKATTE 65766, община Свищов, 
одобрени със заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 65766.86.77: 

площ: 48 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65766.86.78: 
площ: 276 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 65766.87.33: 
площ: 140 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 65766.87.34: 
площ: 893 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Свищов;
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поземлен имот с идентификатор 65766.87.35: 
площ:  7610 кв. м,  гори  и  храсти  в  земеделска 
земя, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 65766.301.10: 
площ: 82 965 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата чрез ДП – НКЖИ;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.34: 
площ:  966 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на Министерство на 
транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.35: 
площ:  716 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на Министерство на 
транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.36: 
площ: 18 895 кв. м,  за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на Министерство на 
транспорта.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65766.96.35: 
гори  и  храсти  в  земеделска  земя,  собственост 
на  Община  Свищов,  площ  преди  промяната: 
27 522 кв. м, площ след промяната: 22 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65766.301.1: 
нива, собственост на Община Свищов, площ преди 
промяната: 13 246 кв. м, площ след промяната: 
12 668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65766.303.55: 
гори  и  храсти  в  земеделска  земя,  собственост 
на  Община  Свищов,  площ  преди  промяната: 
10 719 кв. м, площ след промяната: 10 653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65766.303.59: 
за местен път, собственост на Община Свищов, 
площ преди промяната: 13 314 кв. м, площ след 
промяната: 13 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.10: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  Държавна  агенция  по  горите,  площ  преди 
промяната: 180 305 кв. м, площ след промяната: 
179 643 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 65766.86.68: 

площ: 6747 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 65766.86.71: 
площ:  2024 кв. м,  гори  и  храсти  в  земеделска 
земя, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 65766.86.72: 
площ: 5864 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 65766.87.24: 
площ: 9159 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.87.27: 
площ: 17 379 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, собственост на Община Свищов;

поземлен имот с идентификатор 65766.87.28: 
площ: 5088 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.96.31: 
площ: 6886 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.96.36: 
площ: 3820 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.301.5: 
площ: 5514 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.16: 
площ: 37 430 кв. м,  за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на Министерство на 
транспорта;

поземлен имот с идентификатор 65766.610.30: 
площ: 6019 кв. м, за линии на релсов транспорт, 
собственост на държавата.

Заповедта  да  се  съобщи  по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7431

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИTE 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1857 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, 
чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения 
правилник на Агенцията за публичните пред-
приятия и контрол и във връзка с протоколно 
решение № 7062 от 14.11.2022 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол изменя Решение № 1715 от 5.06.2018 г. 
на Агенцията за приватизация и следпривати-
зационен контрол (ДВ, бр. 50 от 2018 г.), като 
числото „26 482“ се заменя с „27 785“, думите 
„7 сгради“ се заменят с „6 сгради“, а числото 
„61710.13.160.5“ се заличава.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7464

РЕШЕНИЕ № 3816-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
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във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и  чл. 22,  ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните  предприятия  и  контрол,  Решение 
№ 1823  от  15.03.2022 г.  на  Агенцията  за  пуб-
личните  предприятия  и  контрол  (ДВ,  бр. 24 
от 2022 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7054 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление на Министерството на финансите, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
39459.501.214 с площ 8523 кв. м, намиращ се в 
с. Кранево,  община  Балчик,  област  Добрич, 
ул. Шипка  № 2,  заедно  с  построените  в  него 
три  сгради  с  идентификатори  39459.501.214.1, 
39459.501.214.2 и 39459.501.214.3 (наричан по-на-
татък „имота“), да се извърши чрез електронен 
търг на електронната платформа за продажба 
на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 030 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка на наддаване – 100 000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 400  000 лв.  (без  включен ДДС)  или  рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия  и  контрол  в  срока  и  съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7465

РЕШЕНИЕ № 3817-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 

ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва  с  повече  от  50  на  сто  държавно  участие 
в  капитала  или  търговски  дружества,  чиито 
дялове  или  акции  са  собственост  на  търгов-
ско дружество с повече от 50 на сто държавно 
участие в капитала (Наредба за електронната 
платформа),  във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и 
чл. 22,  ал. 6  от  Устройствения  правилник  на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1813 от 12.11.2021 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 98 
от 2021 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7055 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Габрово, представляващ: поземлен имот с иден-
тификатор  65927.501.5304  с  площ  18 551 кв. м, 
намиращ  се  в местността  Коджа  кър,  гр. Се-
влиево, община Севлиево, област Габрово (на-
ричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез 
електронен търг на електронната платформа за 
продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 440 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 20  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 75 000 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността им в евро, която се превежда по банкова-
та сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и  контрол  в  срока и  съгласно изискванията на 
правилата за провеждане на електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7466
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РЕШЕНИЕ № 3818-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва  с  повече  от  50  на  сто  държавно  участие 
в  капитала  или  търговски  дружества,  чиито 
дялове  или  акции  са  собственост  на  търгов-
ско дружество с повече от 50 на сто държавно 
участие в капитала (Наредба за електронната 
платформа),  във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и 
чл. 22,  ал. 6  от  Устройствения  правилник  на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение № 1797 от 13.01.2021 г. на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 6 
от 2021 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7056 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Разград, представляващ: поземлен имот с иденти-
фикатор 87285.3.2 с площ 11 179 кв. м, намиращ 
се в с. Яким Груево, община Исперих, област 
Разград  (наричан  по-нататък  „имота“),  да  се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 17  500 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 1000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 3200 лв.  (без  включен  ДДС)  или  равно- 
стойността  им  в  евро,  която  се  превежда  по 
банковата сметка  на  Агенцията  за  публични-
те предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 13 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7467

РЕШЕНИЕ № 3819-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружес- 
тво с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и  чл. 22,  ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните  предприятия  и  контрол,  Решение 
№ 1761  от  14.02.2020 г.  на  Агенцията  за  пуб-
личните  предприятия  и  контрол  (ДВ,  бр. 18 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7057 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Враца, представляващ: учебно-битова сграда с 
идентификатор 03438.42.29.1, със застроена площ 
1255 кв. м заедно с отстъпеното право на строеж 
върху поземления имот, намираща се в местност 
Крайще, с. Бели извор, община Враца, област 
Враца (наричан по-нататък „имота“), да се из-
върши чрез  електронен  търг  на  електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 62  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 3000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 12 000 лв.  (без  включен  ДДС)  или  рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия  и  контрол  в  срока  и  съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;



СТР.   56   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  94

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 14 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7468

РЕШЕНИЕ № 3820-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и  чл. 22,  ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните  предприятия  и  контрол,  Решение 
№ 1597 от 5.02.2015 г. на Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 13 
от 2015 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7058 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Разград, представляващ: поземлен имот  с пл. 
№ 293 с площ 10 300 кв. м, за който е отреден 
УПИ  І  в кв. 51  по  плана  на  с. Побит  камък, 
община Разград, област Разград, ведно с построе- 
ните в него: а) сграда – училище на 3 етажа със 
застроена площ 700 кв. м; б) сграда – общежи-
тие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м; 
в)  сграда – пералня  на  1  етаж  със  застроена 
площ 29 кв. м; г) сграда – склад на 1 етаж със 
застроена площ 48 кв. м; д) сграда – резервоар за 
нафта към кухня на 1 етаж със застроена площ 
15 кв. м;  е)  сграда – резервоар  за  нафта  към 
парно на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м; 
ж) сграда – тоалетна към училище на 1 етаж със 
застроена площ 32 кв. м, и з)сграда – тоалетна 
към общежитие на 1 етаж със застроена площ 
15 кв. м  (наричан  по-нататък  „имота“),  да  се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 139 700 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 6700 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 

26  000 лв.  (без  включен  ДДС)  или  равно- 
стойността  им  в  евро,  която  се  превежда  по 
банковата сметка  на  Агенцията  за  публични-
те предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7469

РЕШЕНИЕ № 3821-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружес- 
тво с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и  чл. 22,  ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните  предприятия  и  контрол,  Решение 
№ 1798  от  18.01.2021 г.  на  Агенцията  за  пуб-
личните предприятия и контрол (ДВ, бр. 9 от 
2021 г.)  относно  откриване  на  процедура  за 
приватизация и протоколно решение № 7059 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна  собственост,  с  предоставени  права 
за управление на областния управител на об-
ласт Разград, представляващ: поземлен имот с 



БРОЙ  94   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   57   

идентификатор 37010.71.1 с площ 10 419 кв. м, 
намиращ се в с. Китанчево, община Исперих, 
област Разград (наричан по-нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 22  500 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 1200 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 4300 лв.  (без  включен  ДДС)  или  равно- 
стойността  им  в  евро,  която  се  превежда  по 
банковата сметка  на  Агенцията  за  публични-
те предприятия и контрол в срока и съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7470

РЕШЕНИЕ № 3822-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско дружес- 
тво с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа), 
във  връзка  с  чл. 9,  ал. 1,  т. 7  и  чл. 22,  ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните  предприятия  и  контрол,  Решение 
№ 1782  от  29.09.2020 г.  на  Агенцията  за  пуб-
личните  предприятия  и  контрол  (ДВ,  бр. 87 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7060 от 

14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна  собственост,  с  предоставени  права 
за управление на областния управител на об-
ласт Габрово, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 65927.501.1550 с площ 401 кв. м 
заедно с построената в имота сграда с иденти-
фикатор  65927.501.1550.1,  със  застроена  площ 
55 кв. м  и мазе  с  площ  45 кв. м,  намиращ  се 
на ул. Опълченска № 21, гр. Севлиево, община 
Севлиево, област Габрово (наричан по-нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 55  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 3000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 10 000 лв.  (без  включен  ДДС)  или  рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия  и  контрол  в  срока  и  съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 13 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7471

РЕШЕНИЕ № 3823-П 
от 14 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски дружес- 
тва с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
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капитала (Наредба за електронната платформа), 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол, Решение № 1680 
от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация 
и  следприватизационен  контрол  (ДВ,  бр. 71 
от 2017 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7061 от 
14.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост, с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Враца,  представляващ:  урегулиран  поземлен 
имот VIII с пл. № 1337 с площ 5580 кв. м в кв. 89 
по регулационния план на гр. Криводол, община 
Криводол, област Враца, заедно с построената 
в имота сграда – ветеринарна лечебница на два 
етажа със застроена площ 146 кв. м и втори етаж 
със застроена площ 86 кв. м (наричан по-нататък 
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на 
електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 71  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 3000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  внос-

ка – 13 000 лв.  (без  включен  ДДС)  или  рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия  и  контрол  в  срока  и  съгласно 
изискванията на правилата  за  провеждане на 
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден  считано  от  регистрацията  за  участие  на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова 

7472

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ № 461 
от 31 октомври 2022 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т.  11  и  ал. 2  от 
ЗМСМА  и  чл. 127,  ал. 6  от  ЗУТ  Общинският 
съвет – Белоградчик, одобрява проект за изме-

нение на ОУП на община Белоградчик за ПИ 
24431.99.33, местност Тумбар, с. Дъбравка. Про-
ектът за изменение на ОУП предвижда промяна 
предназначението  на  ПИ  24431.99.33, местност 
Тумбар, с. Дъбравка, от „земеделска земя“ в терен 
за предимно производствени дейности – изграж-
дане на фотоволтаична централа до 1 MW.

Постъпило е заявление № 3536/30.06.2022 г. от 
„Сън Енерджи  2022“ – ЕООД, Видин,  ул. Княз 
Дондуков № 16, с управител Веселин Младенов 
Генов за одобряване на проект за изменение на 
ОУП на община Белоградчик с промяна пред-
назначението за ПИ 24431.99.33, местност Тумбар, 
с. Дъбравка.

Проектът  за изменение на ОУП на община 
Белоградчик е за промяна предназначението за 
ПИ  24431.99.33, местност  Тумбар,  с. Дъбравка. 
Имотът е с предназначение на територията – зе-
меделска,  и  начин  на  трайно  ползване – нива, 
категория – 9, с площ по КК – 20 992 кв. м. Про-
ектът за изменение на ОУП предвижда промяна 
предназначението му от „земеделска земя“ в терен 
за предимно производствени дейности – изграж-
дане на фотоволтаична централа с мощност до 
1 MW. Проектът за изменение на ОУП на община 
Белоградчик за промяна предназначението за ПИ 
24431.99.33, местност Тумбар, с. Дъбравка е приет 
за одобряване на заседание на ОЕСУТ – Бело-
градчик, с протокол № 6/27.09.2022 г.

Собственик  на  имота  е  „Сън  Енерджи 
2022“ – ЕООД, Видин, ул. Княз Дондуков № 16, 
с управител Веселин Младенов Генов, с нотариален 
акт № 59, том I, рег. № 308, дело № 41 от 2022 г.; 
акт вх. рег. № 136 от 10.02.2022 г., акт № 64, том І, 
дело № 54/2022 г. на службата по вписванията.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Об-
щинския съвет – Белоградчик, да се разгласи с 
обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, 
като се постави на определените за това места 
в сградата на общината и се публикува на ин-
тернет страницата на общината и на основание 
чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 
Решението на общинския съвет за одобряване на 
общия устройствен план се обнародва в „Държа-
вен вестник“ и се публикува в Единния публичен 
регистър по устройство на територията по чл. 5а. 

Решението подлежи на оспорване пред Адми-
нистративния съд – Видин, в 14-дневен срок от 
съобщаването му.

Председател: 
Б. Минков

7459

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 374 
от 7 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 
от  ЗУТ Общинският  съвет – Благоевград,  одо-
брява  изменение  на  общ  устройствен  план  на 
община Благоевград,  одобрен  с  Решение № 27 
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград,  за  имот  с  идентификатор 
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27231.46.383, местност Гошевица по кадастралната 
карта на с. Еленово, община Благоевград, с цел 
отстраняване на явна фактическа грешка и пред-
виждане на жилищна устройствена зона с малка 
височина със занижени показатели – „Жм1“, със 
следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 8 м;
Максимална стойност на Кинт. – 0,9;
Плътност на застрояване – максимум 40 %;
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: 
Р. Тасков

7462

ОБЩИНА ДЕВНЯ

РЕШЕНИЕ № 457 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127,  ал. 6  във  връзка  с  ал. 3  и  9  от  ЗУТ, 
протокол № 2 от 6.04.2022 г. и протокол № 7 от 
14.06.2022 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство  на  територията  на  Община  Девня 
Общинският съвет – Девня, реши:

1. Одобрява общия устройствен план на Общи-
на Девня във фаза „окончателен проект“ заедно 
с изработените  графични  схеми,  текстовия ма-
териал и екологичната оценка, неразделна част 
от него, и същият да се публикува на интернет 
страницата на Община Девня в 7-дневен срок. 

2. Възлага на кмета на община Девня да пред-
ставя за приемане от Общинския съвет – Девня, 
ежегоден доклад за изпълнението на общия ус-
тройствен план на общината и прави предложения 
за изменението на плана, ако такова се налага. 

3. Настоящото решение да се изпрати за обна-
родване в „Държавен вестник“ и да се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство на 
територията по чл. 5а от ЗУТ.

Председател: 
Вл. Ненков

7460

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 823 
от 20 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ 
Общинският съвет – Монтана, реши:

Одобрява  частично  изменение  на  общия 
устройствен план на община Монтана с терито-
риален обхват поземлен имот с идентификатор 
51665.90.463  по  кадастралната  карта  (КК)  на 
с. Николово, община Монтана, местност Стрел-
ката, с който се променя устройствената зона от 
територия с общо предназначение за стопански 
гори и земи в чисто производствена зона Пч, с 
показатели за застрояване на устройствена зона 
Пч: П  застр. – 50 – 80 %; Кинт. – 1,0 – 2,5; По-
зел. – 20 – 40 %.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението се 
обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува 
в Единния публичен регистър по устройство на 
територията по чл. 5а. Одобреният общ устрой-
ствен план се публикува в интернет страницата 
на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Съгласно чл. 127,  ал. 12  от  ЗУТ общият  ус-
тройствен план може да се обжалва по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ на акта за одобря-
ването или приемането му от собствениците на 
недвижими имоти, непосредствено засегнати от 
неговите предвиждания. Обжалването не спира 
изпълнението на плана.

Председател: 
И. Иванов

7480

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

РЕШЕНИЕ № 340 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Сухиндол, одобрява проект за 
частично изменение на ОУП на община Сухиндол 
за: ПИ с идентификатор 70295.74.884, публична 
общинска  собственост,  с  цел  смяна  предназ-
начението  му  от  „озеленяване“  за  „предимно 
производствени нужди – ПП“, с цел отреждане 
„за  фотоволтаичен  парк“;  ПИ  с  идентифика-
тори  70295.133.948;  70295.316.899;  70295.133.269; 
70295.316.901 и 70295.64.267 с цел смяна предназ-
начението им от „земеделска земя“ за „предимно 
производствени нужди – ПП“  с  цел  отреждане 
„за фотоволтаичен парк“.

Председател: 
Б. Вълев

7412

3. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-
74 от 18.11.2022 г. за строеж: „Модернизация на 
железопътен участък Оризово – Михайлово“, по 
проект „Рехабилитация на железопътната линия 
Пловдив – Бургас, Фаза 2“  с местонахождение: 
област Стара Загора, землищата на с. Оризово, 
с. Черна  гора  и  с. Партизанин,  община  Братя 
Даскалови,  и  гр. Чирпан,  с. Рупките,  община 
Чирпан,  за  етапи  3 – 9  по  смисъла на  чл. 152, 
ал. 2 от ЗУТ:

Етап 3: Железен път и съоръжения (път 1: от 
км 44+086 до км 56+672, път 2: от км 44+086 до 
км 56+675), включително: Контактна мрежа (път 
1: от км 44+310 до км 56+369, път 2: от км 44+310 
до км 56+366), Шумозащитни стени и предпазни 
огради (път 1: от км 44+150 до км 56+672, път 
2:  от  км  44+150  до  км  56+675),  Сигнализация 
(път 1: от км 44+122 до км 56+357, път 2: от км 
44+122 до км 56+360);

Етап 4: Железен път и съоръжения (път 1: от 
км 56+672 до км 59+070), включително: Контакт-
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на мрежа  (път 1: от км 56+369 до км 58+846), 
Сигнализация (път 1: от км 56+357 до км 58+965), 
Шумозащитни стени и предпазни огради (път 1: 
от км 56+672 до км 59+070);

Етап 5: Железен път и съоръжения (път 1: от км 
60+187 до км 62+925 ≡ км 61+140 от път 2), вклю-
чително: Контактна мрежа (път 1: от км 60+261 
до км 63+219 ≡ км 61+434 от път 2), Сигнализация 
(път 1: от км 60+210 до км 63+230 ≡ км 61+445 
от път 2), Предпазни огради (път 1: от км 60+261 
до км 62+925 ≡ км 61+140 от път 2);

Етап  6:  Пресичания  с  пътна  инфраструк-
тура – пътен  надлез  при  железопътен  км  по 
път 2 – 44+231;

Етап  7:  Пресичания  с  пътна  инфраструк-
тура – пътен  надлез  при  железопътен  км  по 
път 2 – 48+776;

Етап  8:  Пресичания  с  пътна  инфраструк-
тура – пътен  надлез  при  железопътен  км  по 
път 2 – 52+111;

Етап  9:  Пресичания  с  пътна  инфраструк-
тура – пътен  надлез  при  железопътен  км  по 
път 2 – 55+851,

при условията на чл. 60 от Административ-
нопроцесуалния  кодекс  (АПК).  На  основание 
чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълне-
ние може да се обжалва чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството пред 
Върховния административен съд в 3-дневен срок 
от съобщаването му. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния  административен  съд  в  14-дневен  срок 
от  обнародване  на  обявлението  в  „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
7440

21. – Техническият университет – София, 
обявява конкурси за: доценти по професионални 
направления: 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност „Автоматизация на инже-
нерния труд и системи за автоматизирано про-
ектиране“ – един към катедра „Програмиране и 
компютърни технологии“ – ФКСТ; 5.3. Комуника-
ционна и компютърна техника, специалност „Ком-
пютърни  системи,  комплекси  и мрежи“ – един 
към  катедра  „Информационни  технологии  в 
индустрията“ – ФКСТ;  5.3.  Комуникационна  и 
компютърна  техника,  специалност  „Системи  с 
изкуствен интелект“ – един към катедра „Инфор-
мационни  технологии  в  индустрията“ – ФКСТ; 
5.2.  Електротехника,  електроника  и  автомати-
ка,  специалност  „Микроелектроника“ – един 
към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; 5.13. 
Общо инженерство, специалност „Инженерна хи-
мия“ – един към катедра „Химия“ – ФЕТТ; 5.13. 
Общо инженерство, специалност „Ергономия и 
промишлен дизайн“ – един към катедра „Инже-
нерен дизайн“ – МФ; 5.1. Машинно инженерство, 
специалност  „Материалознание  и  технология 
на машиностроителните материали“ – един 
към  катедра  „Материалознание  и  технология 
на материалите“ – ФИТ;  5.2.  Електротехника, 
електроника и автоматика, специалност „Електро-
техника“ – един към катедра „Обща електротех-
ника“ – ЕФ; главни асистенти по професионални 
направления: 5.2. Електротехника, електроника 

и автоматика, специалност „Автоматизация на 
области  от  нематериалната  сфера“ – един  към 
катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.13. Общо 
инженерство, специалност „Организация и упра-
вление на производството“ – един към катедра 
„Мениджмънт и бизнес информационни систе-
ми“ – СФ; 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност „Осигурителна техника и 
системи“ – един  към  катедра  „Комуникацион-
ни мрежи“ – ФТК; 5.3. Комуникационна и компю-
търна техника, специалност „Кабелни и оптични 
комуникационни  системи“ – един  към  катедра 
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК. 
Срок за прием на документи – 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в Техническия университет – София, във 
факултетните канцеларии: ФКСТ – каб. 1443а, тел. 
02/965 25 13; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 02/965 22 60; 
МФ – каб. 3242, тел. 02/965 22 88; ФИТ – каб. 3230, 
тел. 02/965 22 82; ЕФ – каб. 12222, тел. 02/965 23 70;  
СФ – каб.  3235,  тел.  02/965  37  04;  ФТК – каб. 
1254, тел. 02/965 22 72.
7428

643. – Университетът по библиотекознание 
и информационни технологии – София, обявява 
конкурс за допълнителен прием на докторанти в 
задочна форма на обучение, български граждани, 
през  учебната  2022/2023 г.  в  професионалните 
направления: 4.6. Информатика и компютърни 
науки – 2  бр. задочно,  по  докторска  програма 
„Информационни системи и технологии, инфор-
матика и компютърни науки“; 9.1. Национална 
сигурност – 2 бр. задочно, по докторска програма 
„Национална сигурност“. Срокът за подаване на 
документи е 2 месеца от датата на обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Документите 
се  подават  на  адрес:  София,  бул. Цариградско 
шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 
451, www.unibit.bg.
7456

45. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за един 
главен асистент в област на висше образование 
7.  Здравеопазване  и  спорт  по  професионално 
направление  7.1.  Медицина  и  научна  специал-
ност  „Кардиология“  за  нуждите  на  Катедрата 
по пропедевтика на вътрешните болести на база 
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
и справки – София 1431, бул. Св. Георги Софийски 
№ 1, в секретариата на Катедрата по пропедевтика 
на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.
7447

45а. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет обявява конкурс за един 
главен асистент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт по професионално на-
правление 7.1. Медицина и научна специалност 
„Хигиена“ (вкл. трудова, комунална, училищна, 
радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по 
епидемиология  и  хигиена – сектор  „Хигиена“, 
със срок 2 месеца от обнародването на обявата 
в  „Държавен  вестник“.  Документи  и  справки: 
София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен 
комплекс, тел. 0886 81 80 06.
7448
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45б. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за един 
главен асистент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт по професионално на-
правление 7.1. Медицина и научна специалност 
„Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата 
по белодробни болести на база УМБАЛ „Свети 
Иван Рилски“ със срок 2 месеца от обнародване-
то в „Държавен вестник“. Документи и справки: 
София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“, стая № 36, тел. 02/80 54 202, 
от 8 до 16 ч.
7449

45в. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за един 
главен асистент в област на висше образование 
7.  Здравеопазване  и  спорт  по  професионално 
направление  7.1.  Медицина  и  научна  специал-
ност  „Анатомия,  хистология  и  цитология“  за 
нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и 
ембриология със срок 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и 
справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по 
анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая 
№ 2 – секретар, тел. 02/9172 601.
7450

45г. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за един 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика 
по професионално направление 4.3. Биологиче-
ски науки и научна специалност „Физиология на 
животните и човека“ за нуждите на Катедрата 
по физиология и патофизиология – сектор „Фи-
зиология“, със срок 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  Документи  и  справки: 
София  1431,  ул. Здраве  № 2,  ет. 2,  каб.  № 205, 
тел.: 02/9172 600 и 02/9172 681.
7451

45д. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет,  обявява  конкурс  за 
един професор в област на висше образование 
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално 
направление 7.1. Медицина и научна специалност 
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по 
физиология и патофизиология – Сектор „Патофи-
зиология“, със срок 2 месеца от обнародването 
в  „Държавен  вестник“.  Документи  и  справки: 
София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, кабинет № 205, 
тел.: 02/9172 600 и 02/9172 681.
7452

45е. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за един 
професор  в  област  на  висше  образование  4. 
Природни науки, математика и информатика по 
професионално направление  4.3. Биологически 
науки и научна специалност „Ембриология“ за 
нуждите  на  Катедрата  по  биология  със  срок 
2 месеца от обнародването на обявата в „Дър-
жавен  вестник“.  Документи  и  справки:  София 
1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, стая № 221, Катедра 
по биология, тел. 02/9172 660.
7453

49. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка въз 

основа на проекти, изработени от правоспособно 
лице  по  ЗКИР. Изменението  засяга  поземлени 
имоти с идентификатори: за гр. Бургас, община Бур-
гас – 07079.11.362, 07079.11.441, 07079.11.464; за с. Ве-
селие, община Приморско – 10731.1.83, 10731.1.85, 
10731.1.86,  10731.1.91,  10731.2.115,  10731.16.43, 
10731.16.61,  10731.18.12,  10731.18.17,  10731.18.21, 
10731.18.31,  10731.19.77,  10731.19.78,  10731.19.81, 
10731.19.97, 10731.20.80, 10731.138.20, 10731.138.23, 
10731.138.25, 10731.139.1, 10731.139.73, 10731.139.74, 
10731.139.75,  10731.157.4,  10731.157.5,  10731.16.31, 
10731.21.13,  10731.21.14,  10731.21.28,  10731.21.29, 
10731.21.32,  10731.21.33,  10731.21.34,  10731.22.1, 
10731.22.16,  10731.22.25,  10731.23.5,  10731.16.6, 
10731.23.26,  10731.24.70,  10731.34.39,  10731.35.25, 
10731.35.28,  10731.35.30,  10731.36.3,  10731.36.15, 
10731.36.17, 10731.106.39, 10731.106.40, 10731.106.42, 
10731.106.43, 10731.106.44, 10731.106.45, 10731.106.46, 
10731.108.9, 10731.108.13, 10731.108.14, 10731.108.15, 
10731.109.1,  10731.109.3,  10731.109.6,  10731.109.7, 
10731.109.9, 10731.109.11, 10731.109.14, 10731.109.15, 
10731.109.18,  10731.109.21,  10731.145.1,  10731.145.2, 
10731.145.3,  10731.145.4,  10731.145.5,  10731.145.6, 
10731.145.7,  10731.145.8,  10731.145.9,  10731.145.10, 
10731.145.11, 10731.145.13, 10731.145.18, 10731.145.19, 
10731.36.8,  10731.145.17;  за  с. Росен,  община  Со-
зопол – 63029.101.12,  63029.101.14,  63029.101.112, 
63029.101.226, 63029.104.264, 63029.107.1, 63029.124.183, 
63029.24.416, 63029.24.417, 63029.24.418, 63029.24.518, 
63029.134.19, 63029.134.42, 63029.139.1, 63029.149.12, 
63029.149.13, 63029.149.14, 63029.149.15, 63029.154.23, 
63029.154.368; за с. Ясна поляна, община Примор-
ско – 87655.3.44, 87655.3.64, 87655.31.76, 87655.39.67, 
87655.39.70,  87655.39.78,  87655.39.92,  87655.8.47, 
87655.9.8, 87655.9.11, 87655.9.12, 87655.9.22, 87655.10.7, 
87655.10.13,  87655.18.21,  87655.20.21,  87655.45.5, 
87655.47.1,  87655.47.2 ,  87655.47.3,  87655.48.2 , 
87655.48.14,  87655.60.1,  87655.8.46,  87655.10.22. 
Проектите за изменение се намират в Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 
14-дневен срок от обявяването в „Държавен вест-
ник“ заинтересованите лица могат да се запознаят 
с проектите и да изразят писмено становище с 
представяне на доказателства.
7435

18. – Община Благоевград на  основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план (ПУП) – из-
менение на плана за улична регулация (ИПУР) на 
ул. Зеленка от о.т. 32б, о.т. 32а, о.т. 33, о.т. 34, о.т. 
35 до о.т. 36 по плана на кв. Грамада, Благоевград. 
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на 
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Благоевград.
7446

73. – Община Грамада на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 220, взето 
с протокол № 25 от 18.11.2022 г. на Общинския 
съвет – Грамада, е одобрен проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за трасе на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии – кабел-
на линия 20 kV от съществуващ електропровод 
ВЕЛ  20  kV  „Вейкьовец“  до  поземлен  имот  с 
идентификатор 72919.125.1, м-ст Полето по КККР 
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на с. Тошевци, община Грамада, област Видин. 
Трасето на ПУП – ПП на подземна кабелна ли-
ния 20 kV започва от съществуващ електропро-
вод ВЕЛ 20 kV „Вейкьовец“ и преминава през 
имоти, общинска собственост, и достига до ПИ 
с иден. № 72919.125.1, местност Полето по КККР 
на с. Тошевци, община Грамада, област Видин. 
Трасето на подземната кабелна линия преминава 
през имоти с идентификатори: ПИ с идентифи-
катор  72919.32.40 – общинска  частна  собстве-
ност,  собственост на Община Грамада,  с НТП 
„нива“;  ПИ  с  идентификатор  72919.32.752 – об-
щинска  публична  собственост,  собственост  на 
Община Грамада,  с НТП „за селскостопански, 
горски,  ведомствен път“; ПИ с идентификатор 
72919.125.752 – общинска публична собственост, 
собственост  на  Община  Грамада,  с  НТП  „за 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път“;  до 
имот с идентификатор 72919.125.1 – собственост 
на „Хидроенергийна компания“ – АД. Дължината 
на трасето е 257,50 м. Преди издаване на разре-
шение за строеж да се уредят всички отношения, 
свързани с правото на преминаване на имоти, 
чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 
и  4  от  ЗУТ  решението  подлежи  на  обжалване 
по законосъобразност в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Грамада пред Административния съд – Видин.
7458

3. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  проект  за  ПУП – пар-
целарен  план  (ПП)  за  изместване  на  част  от 
въздушна линия 20 kV „Новоселци“ и въздушна 
линия „Кръстан Раковски“, преминаващи през 
ПИ  с  идентификатори  по  КККР  № 27303.88.7, 
27303.88.16,  27303.88.17,  27303.88.18,  27303.88.30, 
27303.88.112 и 27303.88.29, намиращи се в м. Ис-
ламица,  землище  на  гр. Елин  Пелин,  община 
Елин Пелин. Проектът предвижда разполагане 
на новите стълбове в ПИ с идентификатори по 
КККР № 27303.88.135 и 27303.88.165. Сервитутът на 
новопредвиденото трасе ще засегне имоти с иден-
тификатори по КККР № 27303.88.29, 27303.88.30, 
27303.88.171, 27303.88.169, 28303.88.26, 27303.88.48, 
27303.88.47,  27303.88.46,  27303.88.45,  27303.88.44, 
27303.88.170, 27303.88.164, 27303.88.133, 27303.88.34 
и  27303.88.165.  Преписката  се  намира  в  отдел 
УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата 
на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация.
7426

7. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава проект за ПУП – парце-
ларен план за изместване на участък от възду-
шен електропровод 20 kV „Новоселци“ в частта, 
преминаваща  през  ПИ  с  идентификатор  по 
КККР № 27303.42.705,  намиращ  се  в м. Малио 
герен, землище на гр. Елин Пелин, община Елин 
Пелин. Проектът предвижда разполагане на но-
вите стълбове в ПИ с идентификатор по КККР 
№ 27303.42.705. Сервитутът на новопредвиденото 
трасе  ще  засегне  имоти  с  идентификатори  по 
КККР № 27303.42.430 и 27303.42.131. Преписката 
се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, 
ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, 

ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
7427

674. – Община Костинброд на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава на  заинтересо-
ваните,  че  с Решение № 858 от  19.10.2022 г.  на 
Общинския съвет – Костинброд, е одобрен проект 
за ПУП – ПР (план за регулация за прокарване 
на улица с о.т. 200, о.т. 201, о.т. 202, о.т. 203, о.т. 
204,  о.т.  205,  о.т.  206,  о.т.  207,  о.т.  208,  о.т.  209, 
о.т. 210, о.т. 211, о.т. 219, о.т. 220, о.т. 221, о.т. 222, 
о.т. 223, о.т. 224 и о.т. 225, задънена улица с о.т. 
211, о.т. 212, о.т. 213, о.т. 215 и задънена улица с 
о.т. 214, о.т. 216, о.т. 217 и о.т. 218, образуване на 
нови кв. 49, 50 и 51, образуване на нови урегу-
лирани  поземлени  имоти  № І – „за  трафопост 
и  друга  инж.  инфраструктура“,  № II-498 – „за 
вилна сграда и инж. инфр.“, № ІІІ-498, № ІV-498, 
№ V-498, № VІ-498, № VII-498, № VIII-498, № IX-
498, № Х-498, № XI-498, № XII-498, № ХІІІ-498, 
№ XIV-498, № ХV-498, № XVI-498, № XVІІ-498, 
№ XVІІІ-498  и  № XIX-498  в кв. 49;  образуване 
на нови урегулирани поземлени имоти № І-498, 
№ II-498, № ІІІ-498, № IV-498, № V-498, № VI-498, 
№ VII-498, № VIII-498, № IX-498, № Х-498, № XI-
498, № XII-498, № ХІІІ-498, № XIV-498 и № XV-
498  в кв. 50;  образуване  на  нови  урегулирани 
поземлени  имоти  № І-498,  № II-498,  № ІІІ-498, 
№ IV-498, № V-498, № VI-498, № VІІ-498, № VIII-
498, № IX-498, № X-498, № XI-498  и № ХІІ-498 
в кв. 51 с план за свободно застрояване на вилни 
сгради в новообразуваните урегулирани позем-
лени имоти по плана на в.з. с. Градец, община 
Костинброд. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението  подлежи  на  обжалване  в  30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез Община Костинброд до Административния 
съд – София област.
7457

58. – Община Кюстендил на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани 
лица,  че  с  Решение № 884  от  27.10.2022 г.  Об-
щинският съвет – Кюстендил, одобрява проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
на линеен обект на техническата инфраструктура 
извън  границите на населените места  за опре-
деляне на трасе за нова въздушна линия НН за 
възстановяване на качеството на електрозахран-
ване  на  абонати  в м. Влахов  дол,  землище  на 
с. Горна Брестница, община Кюстендил. Трасето 
започва от съществуващ стълб, разположен в ПИ 
16141.103.131 по КККР (територия на транспорта), 
преминава през ПИ 16141.102.290, 16141.102.302 и 
достига до проектен стълб № 21. На основание 
чл. 215,  ал. 4  от  ЗУТ  решението може  да  бъде 
обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до 
Административния съд – Кюстендил.
7441

57. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект (ПУП – ПП) за обект: „Изграждане на 
нова  физическа  инфраструктура  за  електронна 
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съобщителна мрежа на „Нетгард“ – ООД, от съ-
ществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив 
до нова шахта на път III-8602 от Републиканската 
пътна мрежа“.  Трасето  на мрежата  започва  от 
съществуваща шахта в имот 56784.321.24, преми-
нава изцяло по полски пътища: през ПИ с иден-
тификатори 56784.321.26, 56784.320.31, 56784.320.30, 
56784.319.43, 56784.319.41, 56784.205.18, 56784.212.126, 
56784.216.30, 56784.216.29, 56784.274.39, 56784.274.38, 
56784.211.66, 56784.211.58, през 56784.211.67 – имот 
общинска частна собственост, р. Дермендере, ПИ 
56784.252.52, пресича реката с хоризонтален сон-
даж под дъното на реката, ПИ 56784.253.72, ПИ 
56784.253.60 до достигане на ПИ 56784.247.147 – път 
от републиканската пътна мрежа, където в шахта, 
по път III-8602 (ПИ 56784.247.147) трасето се раз-
клонява в двете посоки – на запад до достигане 
на път ПИ 56784.253.35 и на изток до имот ПИ 
56784.248.47.  Трасето  е  с  дължина  4999,8  л. м, 
част от землището на Пловдив – юг, и землище 
Пловдив – запад, община Пловдив. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да се запознаят с предложения 
проект в Община Пловдив, пл. Централен № 1, 
ет. 7, стая 3 и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
7442

44. – Община гр. Стамболийски, област Плов-
див, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересованите страни, че с Решение № 143 
от 31.10.2022 г. на Общинския съвет – гр. Стам-
болийски, е одобрен проект за подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за елементите на 
техническата  инфраструктура  извън  границите 
на урбанизираните територии за изграждане на 
обект: Нов кабел 1 kV за ел. захранване на „Цех 
за  производство  на мебели“  в  УПИ  I-001026, 
произв. дейност (34028.1.72), местност Керезарк 
в землището на с. Йоаким Груево, община Стам-
болийски. Разрешава се провеждането на трасето 
на техническата инфраструктура, която преми-
нава по имоти – общинска собственост, с НТП: 
полски път, местен път и напоителен канал. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може 
да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Общинския 
съвет – гр. Стамболийски, до Административния 
съд – Пловдив.
7445

45. – Община с. Аврен, област Варна, на ос-
нование чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин-
тересованите, че с Решение № 933 от 28.10.2022 г. 
на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за елементите на техническата ин-
фраструктура извън границите на урбанизираните 
територии  за  изграждане  на  обект:  „Трасе  на 
напорен водопровод и трасе за кабелна линия“, 
преминаващи през поземлени имоти (ПИ) с иден-
тификатори 65125.61.22, 65125.61.30 и 65125.61.153 
по КККР, намиращи се в местност Нови места, 
землище на с. Садово, община Аврен – общинска 
публична и частна собственост, за изграждане и 
оборудване на тръбен кладенец ТК-1 „Садово – об-
щина Аврен“ в ПИ с идентификатор 65125.61.153 
по КККР за добив на подземни води за питейно-

битово водоснабдяване. Съгласно разпоредбите 
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване пред Административния съд – Вар- 
на, и жалбите се подават чрез Общинския съ-
вет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
7416

Районният съд – Етрополе, съобщава,  че  е 
образувано гр.д. № 283/2022 г. по описа на съда, 
втори състав, с постъпила искова молба от Краса 
Горанова Медойевич против Любиша Медойевич 
от Черна гора с правно основание чл. 49, ал. 1 от 
СК, като ответникът Любиша Медойевич следва 
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ в деловодството на Районния 
съд – Етрополе, за връчване на исковата молба 
с приложенията, в противен случай ще му бъде 
назначен  особен  представител  на  разноски  на 
ищцата.
7439

Благоевградският окръжен съд обявява, че има 
образувано гр.д. № 346/2022 г. по искова молба с 
ищец – Комисията за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, и ответници: Крум Николов Николов с 
постоянен и настоящ адрес: с. Поленица, ул. Илия 
Минев  № 16,  и  Антония  Иванова  Димитрова 
с  постоянен  и  настоящ  адрес:  гр. Сандански, 
ул. Панайот Волов № 8,  ет. 5,  ап. 13,  с  правно 
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и с цена 
на иска 227 773,28 лв., с която се иска отнемане 
в полза на държавата на следното имущество: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Крум Николов Николов 
подлежи на отнемане в полза на държавата:

Лек автомобил „Тойота Рунер“, рег. № Е4742ВТ, 
дата  на  първа  регистрация:  7.06.1995 г.,  придо-
бит с договор за покупко-продажба на МПС от 
16.04.2015 г., собственост на Крум Николов Нико-
лов. Пазарната стойност към настоящия момент 
е в размер на 8000 лв.

Лек  автомобил  „Фолксваген  Голф“,  рег. 
№ Е6732КС, дата на първа регистрация: 1.09.2005 г., 
придобит с договор за покупко-продажба на МПС 
от 2.10.2013 г., собственост на Крум Николов Ни-
колов. Пазарната стойност към настоящия момент 
е в размер на 5000 лв.

Лек  автомобил  „Мицубиши  Паджеро“, 
рег.  № Е0280КК,  дата  на  първа  регистрация: 
16.09.2002 г., собственост от 5.10.2012 г. на Крум 
Николов Николов. Пазарната стойност към нас- 
тоящия момент е в размер на 7500 лв.

Сумата в размер на 100 лв., внесена на каса 
от проверяваното лице, установена по разплаща-
телна сметка в левове по издадена дебитна карта 
BG80RZBB91551023601608 в „Райфайзенбанк (Бъл-
гария)“ – ЕАД, с титуляр Крум Николов Николов.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антония Иванова Димит- 
рова подлежи на отнемане в полза на държавата:

Недвижим  имот,  представляващ  самостоя-
телен обект в сграда с ид. 65334.300.2900.1.5 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. 
на и.д. на АГКК и последно изменение със Запо-
вед № РД-14-01-853 от 7.08.2013 г. на началника 
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на СГКК – Благоевград, с адрес: гр. Сандански, 
област Благоевград, ул. Първи май № 40, ет. 3, 
апартамент  № 5,  с  площ  71,72 кв. м,  ведно  с 
прилежащите части: 9,79 кв. м ид.ч. от общите 
части на сградата, както и съответните части от 
правото на строеж върху мястото, собственост на 
Антония Иванова Димитрова. Пазарната стойност 
към настоящия момент е в размер 89 000 лв.

Недвижим  имот,  представляващ  самостоя-
телен обект в сграда с ид. 65334.300.2900.1.6 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. 
на и.д. на АГКК и последно изменение със Запо-
вед № РД-14-01-517 от 14.05.2013 г. на началника 
на СГКК – Благоевград, с адрес: гр. Сандански, 
област Благоевград, ул. Първи май № 40, ет. 3, 
апартамент  № 6,  с  площ  70,50 кв. м,  ведно  с 
прилежащите части: 9,44 кв. м ид.ч. от общите 
части на сградата, мазе № 2 с площ 2,87 кв. м, 
както и съответните части от правото на строеж 
върху мястото, собственост на Антония Иванова 
Димитрова.  Пазарната  стойност  към  настоя- 
щия момент е в размер 88 000 лв.

Лек  автомобил  „БМВ  3  ЕР  Реихе“,  peг. 
№ Е9796МК,  дата  на  първа  регистрация: 
8.01.2013 г., придобит с договор за покупко-про-
дажба  на  МПС  от  1.03.2018 г.,  собственост  на 
Антония Иванова Димитрова. Пазарната стойност 
към настоящия момент е в размер 20 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Антония Иванова 
Димитрова подлежи на отнемане в полза на дър-
жавата:

Сумата  в  размер  6500 лв.,  представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил „Ауди А3“, 
рег.  № Е1871КМ,  дата  на  първа  регистрация: 
16.06.2006 г.,  придобит  с  договор  за  покупко-
продажба на МПС от 5.03.2013 г. и отчужден на 
15.02.2021 г. Пазарната стойност към датата на 
отчуждаване е в размер 6500 лв.

Сумата в размер 3673,28 лв., представляваща 
вноски на каса през проверявания период от 2013 г. 
до 2020 г., установени по разплащателна сметка 
в левове BG 38 BPBI 7922 10 16067701, открита 
на 30.09.2011 г.  в  „Юробанк България“ – АД,  с 
титуляр Антония Иванова Димитрова.

Цената на иска спрямо Крум Николов Николов 
е в размер 20 600 лв.

Цената  на  иска  спрямо  Антония  Иванова 
Димитрова е в размер 207 173,28 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в съдебно 
заседание на 23.03.2023 г.  от  14 ч.  в Окръжния 
съд – Благоевград,  и  третите  лица,  които  пре-
тендират самостоятелни права върху посоченото 
имущество, могат  да  предявят  съответния  иск 
до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
7454

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на „Обединен спор-
тен клуб Чорни – 2004“ – Брезник, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 18 от устава на сдруже-
нието и протоколно решение от 17.11.2022 г. на 
управителния  съвет  свиква  общо  събрание  на 
членовете си на 12.01.2023 г. от 11 ч. в сградата на 
спортна зала „Чорни“ в гр. Брезник, ул. Стадион 
№ 1, при следния дневен ред: 1. освобождаване 
от длъжност и от отговорност за дейността на 
председателя и членовете на управителен съвет на 
„Обединен спортен клуб Чорни – 2004“; 2. избор 
на нов председател и членове на управителен съ-
вет на „Обединен спортен клуб Чорни – 2004“; 3. 
промяна на устава на сдружението; 4. приемане 
на нови членове; 5. други. При липса на кворум, 
на основание чл. 18 от устава на сдружението, 
събранието  се  отлага  с  един  час  по-късно  на 
същото място и при същия дневен ред и ще се 
проведе независимо от броя на явилите се членове.
7455

79. – Съветът на Адвокатската колегия – Кър-
джали, на основание чл.  81,  ал.  1 от ЗА свик-
ва  редовно  общо  събрание  на  колегията  на 
28.01.2023 г. в 9 ч. в конферентна зала на НТС, 
ет. 2, гр. Кърджали, при следния дневен ред: 1. 
отчетен доклад на съвета на колегията за 2022 г.; 
2. отчетен доклад на контролния съвет за 2022 г.; 
3. отчетен доклад на председателя на дисципли-
нарния съд за 2022 г.; 4. приемане на бюджета 
на съвета на колегията за 2023 г.; 5. разглеждане 
размера на встъпителната вноска за нововписани 
адвокати; 6. избор на делегати за общото събрание 
на ВАС – София; 7. разни.
7501

229. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1 
и  2  от  Закона  за  адвокатурата  свиква  редовно 
годишно отчетно-изборно събрание в залата на 
Община Пазарджик на 28 и 29.01.2023 г. (събота 
и неделя) от 9 ч. при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на Адвокатския съвет за 2022 г.; 2. 
доклад  на  Контролния  съвет  на  Адвокатската 
колегия; 3. отчет за дейността на Дисциплинар-
ния съд; 4. разискване и вземане на решения по 
отчетите; 5. обсъждане и приемане на бюджета 
на  колегията  за  финансовата  2023  г.;  6.  избор 
на ръководни органи на Адвокатската колегия: 
председател на Адвокатския съвет; Адвокатски 
съвет;  председател  на Дисциплинарния  съд  на 
Адвокатската  колегия;  членове  на  Дисципли-
нарния съд; председател на Контролния съвет на 
Адвокатската колегия; членове на Контролния 
съвет; 7. избор на делегати за общото събрание 
на адвокатите в страната; 8. разни. Поканват се 
всички адвокати да вземат участие в събранието. 
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от 
ЗА събранието се отлага с един час по-късно и се 
провежда независимо от присъстващите членове.
7488

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900


