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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за висшето образование, приет от 47-ото 
Народно събрание на 8 юли 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
висшето образование (обн., ДВ., бр. 112 от 
1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 
58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., 
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 
53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 
83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 
56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., 
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 
2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 
от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., бр. 17, 30, 
86 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2020 г. и бр. 18 

от 2022 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 3, т. 1а след думата „при-
ема“ се добавя „и актуализира ежегодно“.

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

1. В ал. 2:
а) в т. 1а след думата „приемане“ се добавя 

„или актуализиране“;
б) в т. 3:
аа) в текста преди буква „а“ след думата 

„организира“ се добавя „чрез Националния 
център за информация и документация“;

бб) буква „а“ се изменя така:
„а) регистър на висшите училища, в който 

се вписват данни относно техните основни 
звена, филиали и откритите от тях професи-
онални направления и специалности, както 
и информация за оценките от процедурите 
за акредитация;“

вв) буква „в“ се изменя така:
„в) регистър на всички действащи, пре-

къснали и завършили студенти и докторанти, 
по степени на обучение и по професионални 
направления;“

гг) буква „г“ се изменя така:

„г) регистър на издадените удостоверения 
за целите на издаване на виза за дългосрочно 
пребиваване (виза вид „D“) на граждани на 
трети страни, приети за обучение в българ-
ски висши училища и научни организации;“

в) в т. 6 буква „г“ се изменя така:
„г) когато по отношение на ректора на 

висшето училище бъде установено плагиат-
ство и/или недостоверност на представените 
научни данни в научните трудове, въз основа 
на които е придобита научна степен или е 
заета академична длъжност, или когато рек-
торът не изпълни в срок задължението си 
по чл. 35, ал. 4 от Закона за развитието на 
академичния състав в Република България;“

г) създава се т. 12:
„12. одобрява или отказва да одобри 

споразуменията за съвместно обучение на 
студенти по реда на чл. 42а, както и техните 
изменения.“

2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Съдържанието, условията и редът за 

водене на регистрите по ал. 2, т. 3 се опре-
делят с наредби, издадени от министъра на 
образованието и науката.

(6) Националният център за информация 
и документация получава безвъзмездно по 
служебен път чрез средата за междурегистров 
обмен, поддържана от министъра на елек-
тронното управление, данни за физическите 
лица по чл. 25 от Закона за гражданската 
регистрация, поддържани от Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и административно 
обслужване“ в Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството, в обхват, 
необходим за воденето и поддържането на 
информационната система по ал. 2, т. 3.“

§ 3. В чл. 17а ал. 1 се изменя така:
„(1) Висше училище, което дава значим 

принос за развитието на важни обществени 
области чрез върхови научни изследвания и 
има високи резултати от научноизследова-
телска дейност, оценени съгласно обективни 
показатели, включващи брой научни публи-
кации в издания, реферирани в международ-
ните бази данни, брой публикувани заявки 
за патенти, брой цитати от други автори в 
реферирани и индексирани списания в меж-
дународните бази данни, може да бъде опре-
делено за изследователско висше училище. 
Обективните показатели, международните 
бази данни и методиката за определяне на 
висшите училища като изследователски се 
определят с акт на Министерския съвет.“

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

1. В ал. 1, т. 16 цифрата „4“ се заменя с „8“.
2. Създават се нови ал. 7 – 9:
„(7) Висшите училища, получили при 

програмна акредитация оценка от 8,00 до 
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10,00, и организациите по чл. 47 имат пра-
во да извършват обучение в образователна 
и научна степен „доктор“ в изпълнение на 
научноизследователски проект с финансиране 
за не по-малко от три години при условия, 
определени в правилниците за дейността 
им и съответния научноизследователски 
проект и с договор между висшето училище 
или научната организация, ръководителя на 
проекта и докторанта.

(8) Докторантите по ал. 7 се приемат в 
редовна форма на обучение извън утвърдения 
брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ 
и „г“, като средствата за финансиране на 
обучението им, в т. ч. за стипендии и/или 
възнаграждения, се осигуряват от научноиз-
следователския проект, в рамките на който 
се обучават.

(9) Обучението по ал. 7 се прекратява 
при прекратяване на научноизследовател-
ския проект, по който то се провежда, като 
последиците за страните се уреждат в до-
говора по ал. 7. Обучението може да не се 
прекратява, ако средствата за финансирането 
му се осигурят и от други източници, в т. ч. 
и от бюджета на висшето училище.“

3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съот-
ветно ал. 10, 11 и 12.

§ 5. В чл. 26д, ал. 4 в изречение първо 
думите „лице, хабилитирано в съответното 
научно направление на катедрата“ се заменят 
с „хабилитирано лице с резултати в съот-
ветното научно направление на катедрата“.

§ 6. В чл. 31 ал. 3 се изменя така:
„(3) Договорът за управление с ректора 

се прекратява при:
1. прекратяване на мандата му по чл. 35;
2. назначаване на временно изпълняващ 

длъжността ректор при условията на чл. 10, 
ал. 2, т. 6, буква „г“; в тези случаи мандатът 
на ректора се прекратява предсрочно;

3. навършване на 65-годишна възраст.“
§ 7. В чл. 35, ал. 2 накрая се поставя запе-

тая и се добавя „а мандатът на ректора – и 
в случаите по чл. 31, ал. 3, т. 2“.

§ 8. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Българските висши училища 

могат да сключват помежду си споразумения 
за извършване на съвместно обучение на 
студенти по специалност от нерегулирана 
професия.

(2) Споразуменията по ал. 1, както и из-
мененията в тях влизат в сила след одобря-
ването им от министъра на образованието 
и науката.

(3) Обучението по ал. 1 се осъществява 
при координацията на едно от партниращите 
си висши училища, в рамките на чиято прог- 
рамна акредитация е открита специалността, 
в която се провежда съвместното обучение 
на студентите.

(4) Координиращото висше училище 
трябва да има програмна акредитация за 
професионалното направление на специал-
ността, по която се извършва съвместното 
обучение, а останалите висши училища-парт-
ньори участват в обучението по дисциплини 
от специалности в акредитирани при тях 
професионални направления и/или специ-
алности от регулираните професии.

(5) Не по-малко от половината от целия 
курс на обучение трябва да включва дисци-
плини, свързани с професионалното нап- 
равление, в което е открита специалността.

(6) Първият период от обучението по 
ал. 1 се провежда от координиращото висше 
училище. 

(7) Когато обучението е на места, утвър-
дени по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ 
и „б“, студентите се приемат в рамките на 
утвърдения брой за съответното професио-
нално направление на координиращото висше 
училище, като в акта на Министерския съвет 
изрично се посочва броят на приеманите 
студенти за съвместно обучение.

(8) Студентите се вписват в регистъра по 
чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ като студенти на 
координиращото висше училище, като при 
условия и по ред, определени в наредбата 
за водене на съответния регистър по чл. 10, 
ал. 5, се отбелязват и висшите училища-
партньори.

(9) Образецът на дипломата за завършена 
степен на висше образование и съвместна-
та учебна документация за обучението по 
специалността се утвърждават от органите 
за управление на всички висши училища-
партньори.

(10) Индивидуалната документация за пре-
минатите от студентите периоди на обучение 
се води от координиращото висше училище.

(11) Средствата за издръжка на обучени-
ето на студентите при обучение по ал. 1 се 
определят при условията и по реда на глава 
единадесета, предоставят се чрез коорди-
ниращото висше училище и се разпределят 
между висшите училища, осъществяващи 
обучението, в зависимост от задълженията 
им съгласно подписаното между тях спора-
зумение. 

(12) Дипломата за завършена степен на 
висше образование, европейското дипломно 
приложение, свидетелството за професио-
нална квалификация и другите основни до-
кументи, издадени при обучението по ал. 1, 
се изготвят в съответствие с наредбата по 
чл. 7, ал. 1 и се подписват от ректора на ко-
ординиращото висше училище или от всички 
ректори на висшите училища-партньори при 
съвместното обучение, съгласно уговорено-
то в споразумението по ал. 1. Издадените 
дипломи на студентите се регистрират в 
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регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от 
координиращото висше училище.

(13) Споразумението по ал. 1 задължи-
телно съдържа:

1. висшите училища-партньори по спо-
разумението и определеното от тях за ко-
ординиращо;

2. специалността, по която ще се осъ-
ществява обучението по ал. 1, професио-
налното направление, в което е открита, и 
професионалните направления с обучение 
по дисциплини от специалности, в които 
ще участват висшите училища-партньори;

3. учебната година, от която ще се осъ-
ществява обучението по ал. 1;

4. правата и задълженията на висшите 
училища-партньори по отношение на:

а) приема на студентите;
б) периодите на обучение в различните 

висши училища-партньори;
в) разпределението на обучението по 

учебен план и мястото му на провеждане;
г) разпределението на съдържанието на 

учебните програми между висшите учили-
ща-партньори;

д) разпределението на средствата за из-
дръжка на обучението на студентите;

е) механизма за формиране на предла-
ганата такса за обучението по ал. 1 при 
спазване на разпоредбите на този закон и 
механизма за разпределяне на средствата от 
такси за обучение между висшите училища-
партньори;

ж) издаването на дипломата за завърше-
на степен на висше образование и другите 
основни документи, издавани в резултат на 
съвместното обучение.“

§ 9. Създава се чл. 44б:
„Чл. 44б. (1) За продължаване на обучени-

ето по специалност от регулирана професия 
може да се признават завършени периоди 
на обучение и присъдени кредити само от 
проведено обучение по същата специалност 
от регулирана професия и в същата степен 
на висше образование.

(2) Не се допуска обучение в съкратени 
срокове по специалности от регулирани про-
фесии, освен ако това е предвидено изрично 
в държавните изисквания за придобиване на 
висше образование по съответната специал-
ност от регулирана професия.“

§ 10. В чл. 54, ал. 3 се създава изречение 
второ: „В този срок не се включва времето, 
през което лицето ползва отпуски поради 
бременност и раждане, при осиновяване, за 
отглеждане на малко дете и при смърт или 
тежко заболяване на родител или осинови-
тел при условията и по реда, предвидени 
в чл. 163 – 164б, 167 и 167а от Кодекса на 
труда, или отпуск поради тежко заболяване, 
довело до отсъствие повече от три месеца.“

§ 11. В чл. 58 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1, т. 4 след думата „плагиатство“ 
се добавя „и/или недостоверност на пред-
ставените научни данни“.

2. В ал. 3 след думата „преподаватели“ 
се добавя „в държавните висши училища“.

§ 12. В чл. 68 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Висшите училища след решение на 

академичния съвет могат да приемат и без 
конкурсен изпит кандидат-студенти, издържа-
ли успешно държавните зрелостни изпити и/
или задължителен държавен изпит за придо-
биване на професионална квалификация – по 
теория и практика на професията, съгласно 
Закона за предучилищното и училищното 
образование, в рамките на утвърдения брой 
по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“.“ 

2. Създават се нова ал. 8 и ал. 9:
„(8) Приемането на студенти, докторанти 

и специализанти – българи, живеещи извън 
Република България, се извършва по реда на 
чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи 
извън Република България.

(9) Приемането на студенти, докторанти и 
специализанти – лица от български произход, 
граждани на Република Албания, Република 
Казахстан, Република Косово, Република 
Молдова, Република Северна Македония, 
Република Сърбия и Украйна, се извършва 
по реда, определен с акта на Министерския 
съвет по чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, 
живеещи извън Република България, неза-
висимо дали са придобили българско граж-
данство, или имат разрешение за постоянно 
пребиваване на територията на Република 
България.“

3. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
§ 13. В чл. 75 ал. 5 се изменя така:
„(5) Правото на висши училища и ор-

ганизации по чл. 47, ал. 1 да провеждат 
обучение по образователна и научна степен 
„доктор“ по докторски програми подлежи 
на самостоятелна акредитация, която при 
висшите училища се извършва в рамките 
на оценяването на съответното професи-
онално направление съгласно графика по 
чл. 81, ал. 2.“

§ 14. В чл. 78 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „пълно-
тата на документацията по процедурите за 
заемане на академични длъжности и осигуре-
ния публичен достъп в съответния законово 
определен срок в Закона за развитието на 
академичния състав в Република България“.

2. Създава се ал. 14:
„(14) Обучението по чл. 42а не подлежи 

на самостоятелна акредитация, а се отчита 
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в процедурите по програмна акредитация 
на съответните висши училища-партньори.“

§ 15. В чл. 79, ал. 2, т. 1 след думите „Ре-
публика България“ се добавя „към датата на 
решението за оценяване на проект“.

§ 16. В чл. 81, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Акредитация на новозаявена док-
торска програма може да се прави и извън 
графика, като в този случай акредитацията 
е за период до оценяването на съответното 
професионално направление съгласно гра-
фика, когато тази новозаявена докторска 
програма отново задължително подлежи на 
акредитация по общия ред.“

§ 17. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ думите 
„чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“ се заменят с „чл. 21, 
ал. 2, 3, 5, 7 и 12“.

§ 18. В чл. 91, ал. 7, т. 1 думите „чл. 21, 
ал. 2, 3, 5 и 9“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 
3, 5, 7 и 12“.

§ 19. В чл. 95 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 6 думите „чл. 21, ал. 9“ се заменят 
с „чл. 21, ал. 12“.

2. В ал. 10 накрая се добавя „но не по-мал-
ко от определената по ал. 4 такса за обучение 
по съответната специалност и независимо на 
какъв език се извършва обучението“.

§ 20. В чл. 95а, ал. 6 след думата „наука-
та“ се добавя „чрез Националния център за 
информация и документация“.

§ 21. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 17 
от 2020 г.) в преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В § 61 след думите „програмна ак-
редитация“ се добавя „и акредитация на 
докторски програми“, след думите „имат 
право да“ се добавя „осъществяват прием“, 
съюзът „или“ се заличава и след думите 
„регулираните професии“ се добавя „или 
докторска програма“.

2. В § 67, ал. 1 след думата „длъжности“ 
се добавя „председател на общото събрание 
на висшето училище“ и се поставя запетая.

Заключителни разпоредби
§ 22. В Закона за развитието на академич-

ния състав в Република България (обн., ДВ, 
бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Консти-
туционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; 
изм., бр. 101 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., 
бр. 30 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 17 от 
2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 2а:
а) в ал. 6 се създава изречение второ: 

„Националният център за информация и 
документация получава безвъзмездно по 
служебен път чрез средата за междурегистров 
обмен, поддържана от министъра на елек-

тронното управление, данни за физическите 
лица по чл. 25 от Закона за гражданската 
регистрация, поддържани от Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и административно 
обслужване“ в Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството, в обхват, 
необходим за воденето и поддържането на 
регистъра по ал. 1.“;

б) в ал. 7 се създава изречение трето: 
„Прекратяването на академичната и научно-
изследователската дейност поради смърт или 
освобождаването от академична длъжност на 
основание чл. 35, ал. 1, както и отнемането 
на научната степен по реда на чл. 35, ал. 2 
се отбелязват в регистъра служебно.“

2. В чл. 3:
а) в ал. 1 в изречение първо думите „в 

акредитираните от Националната агенция 
за оценяване и акредитация (НАОА) про-
фесионални направления и специалности“ 
се заличават, а в изречение второ накрая 
се добавя „а конкурсът за обучение на 
докторанти по чл. 21, ал. 7 от Закона за 
висшето образование – само на страницата 
на съответното висше училище или научна 
организация“;

б) създава се нова ал. 2:
„(2) Откритите процедури по ал. 1 се 

спират и прекратяват с решение на висшето 
училище или научната организация.“;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
накрая се добавя „а за обучение на докто-
ранти по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето 
образование – в срок, не по-малък от един 
месец след публикуване на обявлението на 
интернет страницата на висшето училище 
или научната организация“;

г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 4:
а) в ал. 5, т. 3 след думата „плагиатство“ 

се добавя „или недостоверност на предста-
вените научни данни“, а думите „научните 
трудове“ се заменят с „научните им трудове“;

б) в ал. 8, т. 2 думите „чл. 3, ал. 3“ се 
заменят с „чл. 3, ал. 4“;

в) алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато при оценяването по ал. 1 

член на научното жури установи или се 
получи писмен сигнал за плагиатство или 
недостоверност на представените научни 
данни, който не е анонимен и е мотивиран, 
научното жури задължително се произнася с 
решение относно наличието или липсата им 
в дисертационния труд или представените в 
конкурса научни трудове по ред, установен 
в този закон и в правилниците на висшите 
училища и на научните организации. В тези 
случаи, преди да се произнесе, научното жури 
дава възможност на кандидата да представи 
своето становище.“;



БРОЙ 56  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

г) в ал. 12 след думата „плагиатство“ се 
добавя „или недостоверност на представените 
научни данни“.

4. В чл. 7, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 2“ се 
заменят с „чл. 3, ал. 3“.

5. В чл. 8, ал. 1 накрая се добавя „а на 
докторантите по чл. 21, ал. 7 от Закона за 
висшето образование – и в съответствие с 
условията на проекта“.

6. В чл. 10:
а) в ал. 1, изречение първо думата „една“ 

се заменя с „най-малко една“;
б) в ал. 2 след думата „плагиатство“ се 

добавя „или недостоверност на представените 
научни данни“.

7. В чл. 14, ал. 1 думите „която се изпра-
ща в тридневен срок на Министерството на 
образованието и науката за регистриране“ 
се заличават.

8. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавя „като 
за специалности от регулираните професии 
в професионално направление „Здравни 
грижи“ академичната длъжност може да се 
заема и от лице, притежаващо образователна 
и научна степен „доктор“ по специалност от 
регулираните професии в професионални 
направления „Медицина“, „Дентална меди-
цина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“.

9. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
„(3) Конкурсът се провежда не по-късно 

от един месец от изпращането на съобщени-
ето по ал. 2. При провеждане на заключи-
телното заседание кандидатите представят 
изложение по тема или теми от конспект, 
изготвен за обявения конкурс и предоставен 
им предварително. По преценка на научното 
жури представянето на кандидатите може 
да включва и писмено изложение или дру-
го изложение или представяне, определено 
в правилника на висшето училище или на 
научната организация.“

10. В чл. 22, ал. 1, изречение второ след 
думата „плагиатство“ се добавя „или недос-
товерност на представените научни данни“.

11. В чл. 24, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „като за специ-

алности от регулираните професии в про-
фесионално направление „Здравни грижи“ 
академичната длъжност може да се заема 
и от лице, притежаващо образователна и 
научна степен „доктор“ по специалност от 
регулираните професии в професионални 
направления „Медицина“, „Дентална меди-
цина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“;

б) в т. 5 след думата „плагиатство“ се до-
бавя „или недостоверност на представените 
научни данни“.

12. В чл. 26, ал. 4 след думата „плаги-
атство“ се добавя „или недостоверност на 
представените научни данни“. 

13. В чл. 29, ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „като за специ-

алности от регулираните професии в про-
фесионално направление „Здравни грижи“ 
академичната длъжност може да се заема 
и от лице, притежаващо образователна и 
научна степен „доктор“ по специалност от 
регулираните професии в професионални 
направления „Медицина“, „Дентална меди-
цина“, „Фармация“ или „Обществено здраве“;

б) в т. 6 след думата „плагиатство“ се до-
бавя „или недостоверност на представените 
научни данни“.

14. В чл. 30:
а) в ал. 8:
аа) в текста преди т. 1 думата „10-дневен“ 

се заменя с „14-дневен“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. са хабилитирани в български висши 

училища или научни организации, с ре-
зултати в съответната специалност и/или 
професионално направление за обявения 
конкурс или тема на дисертационен труд, а 
при невъзможност – в съответната научна 
област и/или учени от чуждестранни висши 
училища или научни организации с резултати 
в съответната специалност и/или професи-
онално направление, и/или научна област;“

б) в ал. 12 изречение първо се заличава.
15. В чл. 32, ал. 1 думите „Заповедите 

на ректора на висшето училище, съответно 
ръководителя“ се заменят с „Актовете на 
органите за управление на висшето училище, 
съответно“.

16. В чл. 35 се създават нови ал. 4 и 5:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 

ректорът на висшето училище или ръково-
дителят на научната организация е длъжен 
да прекрати трудовото правоотношение за 
заеманата академична длъжност и да отнеме 
придобитата научна степен в едномесечен 
срок от уведомяването си за акта за устано-
вяване на плагиатство или недостоверност 
на представените научни данни в научните 
трудове.

(5) В случаите по ал. 1, т. 1, ако лицето 
не заема академична длъжност, се отнема 
придобитата научна степен от ректора на 
висшето училище или от ръководителя на 
научната организация, които са я присъдили.“

17. В § 4в от допълнителните разпоредби 
думите „придобиване на научни звания“ се 
заменят с „придобиване на научни степени“.

§ 23. В Закона за Министерството на вът-
решните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; 
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 
61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Консти-
туционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; 
изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 
2018 г.; Решение № 10 на Конституционния 
съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 
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и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г., 
бр. 60 и 85 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г и бр. 22 
от 2022 г.) в чл. 129, ал. 10 думите „чл. 10, 
ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето 
образование“ се заменят с „чл. 10, ал. 2, т. 3, 
буква „в“ от Закона за висшето образование“.

§ 24. В Закона за резерва на въоръжени-
те сили на Република България (обн., ДВ, 
бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., 
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г., 
бр. 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 17, 
69 и 109 от 2020 г.) в чл. 81, ал. 4 думите 
„по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона 
за висшето образование“ се заменят с „по 
чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за 
висшето образование“.

§ 25. В срок до 4 месеца от влизането в 
сила на този закон Министерският съвет 
по предложение на министъра на образова-
нието и науката привежда в съответствие 
с изискванията на този закон наредбата по 
чл. 7, ал. 1.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 8 юли 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4241

УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за признаване, изпълнение и постановяване на 
актове за обезпечаване на имущество, приет 
от 47-ото Народно събрание на 8 юли 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
признаване, изпълнение и постановяване на 
актове за обезпечаване на имущество (обн., 
ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2018 г.)

§ 1. В наименованието на закона думите 
„и постановяване“ се заменят с „постановя-
ване и изпращане“.

§ 2. В чл. 1 след думата „постановяване“ 
се добавя „и изпращане“.

§ 3. В чл. 3, ал. 3 думите „Софийският 
градски съд или Върховната касационна 
прокуратура“ се заменят със „Съдът по 

чл. 19“, а думите „Европейските общности“ 
се заменят с „Европейския съюз“.

§ 4. Член 6 се изменя така:
„Компетентен орган. Подсъдност
Чл. 6. (1) Компетентни органи в Република 

България да признаят акт за обезпечаване 
на имущество са окръжните съдилища.

(2) Актът за обезпечаване на имущество се 
признава от окръжния съд по местоживеенето 
или обичайното пребиваване на лицето, а 
за юридическо лице – по седалище, адрес на 
управление или адрес за кореспонденция, на 
територията на Република България.

(3) Актът за обезпечаване на недвижим 
имот се признава от окръжния съд по мес-
тонахождението на имота. Ако в обезпе-
чаването е включен повече от един имот, 
актът се признава от окръжния съд по 
местонахождението на имота с най-висока 
данъчна оценка.

(4) Актът за обезпечаване на парична сума 
се признава от окръжния съд по мястото на 
източника на дохода.

(5) Когато по отношение на едно и също 
лице, имот или парична сума са постановени 
два или повече акта за обезпечаване, които са 
изпратени едновременно до няколко окръжни 
съдилища за признаване, компетентен да се 
произнесе по всички актове е съдът, който 
пръв е образувал производство.

(6) Ако не бъде установено местоживеенето 
или обичайното пребиваване на лицето, а 
за юридическо лице – седалището, адресът 
на управление или адресът за кореспонден-
ция на територията на Република България, 
компетентен да разгледа акта е Софийският 
градски съд.“

§ 5. В чл. 7 думите „Софийският градски 
съд“ се заменят със „Съдът“. 

§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „обезпечение“ се 

заменя с „обезпечаване“.
2. В ал. 1 думите „Софийският градски 

съд“ се заменят със „Съдът по чл. 6“.
3. В ал. 3, т. 2 думите „и прекратява про-

изводството“ се заличават.
4. В ал. 5 думите „Софийският градски 

съд“ се заменят със „съдът“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите 

„Софийският градски съд“ се заменят със 
„Съдът по чл. 6“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите 
„Софийският градски съд“ се заменят със 
„съдът“.

§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите 

„Софийският градски съд“ се заменят със 
„Съдът по чл. 6“.

2. В ал. 3 думите „Софийския градски 
съд“ се заменят със „съответния съд“.
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§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Софийския градски съд“ 

се заменят със „съответния съд по чл. 6“.
2. В ал. 2 думите „Софийският градски 

съд“ се заменят със „Съдът“.
§ 10. Създава се чл. 15а:
„Управление на обезпечено имущество
Чл. 15а. Имуществото, обезпечено по 

реда на чл. 8, се управлява и пази по реда 
на Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.“

§ 11. В чл. 17, ал. 1, изречение първо думи-
те „на Софийския градски съд“ се заличават.

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 1 думите „чрез Върховната каса-
ционна прокуратура“ се заличават.

2. В т. 2 думите „чрез Софийския градски 
съд“ се заличават.

§ 13. Създава се глава трета с чл. 24 – 29:

„ Г л а в а  т р е т а

ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСТА- 
НОВЯВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА АКТОВЕ 
ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО  
ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
2018/1805 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА ОТ 14 НОЕМВРИ 2018 Г. 
ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ 
НА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОН-
ФИСКАЦИЯ (OB, L 303/1 ОТ 28 НОЕМВРИ 
2018 Г.), НАРИЧАН ПО-НАТАТЪК „РЕГЛА-

МЕНТ (ЕС) 2018/1805“

Компетентен орган и производство по 
признаване на акт за обезпечаване по Ре-
гламент (ЕС) 2018/1805

Чл. 24. (1) Актът за обезпечаване на иму-
щество се признава от съда по чл. 6.

(2) Съдът образува производство и на-
срочва делото незабавно след получаване на 
акта и удостоверението по чл. 6 от Регламент 
(ЕС) 2018/1805. Съдът разглежда делото в 
състав от един съдия в закрито заседание.

(3) Съдът се произнася с определение, с 
което: 

1. признава акта за обезпечаване на иму-
щество и го изпраща на съответния компе-
тентен орган за изпълнение;

2. отказва признаване или изпълнение на 
акта за обезпечаване; 

3. признава акта за обезпечаване и отлага 
изпълнението му;

4. прекратява производството в случаите 
по чл. 13, параграф 3, букви „а“ и „в“ от 
Регламент (ЕС) 2018/1805;

5. спира производството в случаите по 
чл. 13, параграф 3, букви „б“, „г“ и „д“ от 
Регламент (ЕС) 2018/1805.

(4) Спряното производство по ал. 3, т. 5 се 
възобновява в случаите по чл. 13, параграф 4 
от Регламент (ЕС) 2018/1805.

(5) В случаите по чл. 29 от Регламент (ЕС) 
2018/1805 с определението по ал. 3 съдът се 
произнася по въпроса относно връщането 
на обезпечено имущество на пострадалия 
от престъпление и начина на връщане и 
изпраща определението за изпълнение в тази 
му част на Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество.

Изпълнение на акта за обезпечаване, 
уведомяване и управление на обезпечено 
имущество 

Чл. 25. (1) Актът за обезпечаване на 
имущество се изпълнява по реда на чл. 11.

(2) Органът, извършил обезпечаването, 
уведомява незабавно съда по чл. 6. 

(3) Имуществото, обезпечено по реда 
на чл. 24, се управлява и пази по реда на 
Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.

Правни средства за защита
Чл. 26. (1) Всяка заинтересована страна, 

включително трето добросъвестно лице, може 
да обжалва определението за признаване 
на акта за обезпечаване на имущество пред 
апелативния съд по реда на Гражданския 
процесуален кодекс в 14-дневен срок от узна-
ването за постановяването му. Обжалването 
не спира изпълнението. 

(2) Лицата по ал. 1 може да обжалват по 
реда на Гражданския процесуален кодекс 
и действията по изпълнението на акта за 
обезпечаване в 14-дневен срок от узнаването. 

Определение и удостоверение за обезпе-
чаване 

Чл. 27. (1) Определението за обезпечаване 
на имущество, което подлежи на признаване 
и изпълнение в друга държава – членка на 
Европейския съюз, се постановява от съда 
по реда на чл. 19.

(2) Удостоверението за обезпечаване по 
чл. 6 от Регламент (ЕС) 2018/1805 се издава 
от съда, постановил определението за обез-
печаване. 

Изпращане на акта за обезпечаване по 
Регламент (ЕС) 2018/1805

Чл. 28. Удостоверението по чл. 6 от Ре-
гламент (ЕС) 2018/1805 и определението за 
обезпечаване на имущество в случаите, когато 
е приложимо, се изпращат за признаване и 
изпълнение пряко на компетентния орган в 
изпълняващата държава или на посочен от 
нея централен орган за:

1. досъдебната фаза на наказателното 
производство – от прокурора;
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2. съдебната фаза на наказателното про-
изводство – от съда, който е постановил 
определението.

Приложимост
Чл. 29. Разпоредбите на тази глава се при-

лагат за държавите – членки на Европейския 
съюз, с изключение на Дания и Ирландия.“

§ 14. В допълнителната разпоредба се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така: „До-
пълнителни разпоредби“.

2. В § 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „По 

смисъла на глави първа и втора“; 
б) в т. 1 и 2 накрая се добавя „както и 

Република България“;
в) създава се нова т. 4:
„4. „Държава – членка на Европейския 

съюз“ са Дания и Ирландия.“
3. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. Националният статистически ин-

ститут събира от компетентните органи и 
предоставя на Европейската комисия ста-
тистическите данни относно актовете за 
обезпечаване съгласно чл. 35, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1805.

§ 1б. Този закон предвижда мерки по 
прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1805 на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 но-
ември 2018 г. относно взаимното признаване 
на актове за обезпечаване и конфискация.“

§ 15. В § 2 от заключителните разпоредби 
думите „акта за обезпечаване“ се заменят 
с „акт за обезпечаване, издаден в Дания и 
Ирландия“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Неприключилите до влизането 

в сила на този закон съдебни производства 
по актове за обезпечаване, образувани до 
19 декември 2020 г., се довършват по досе-
гашния ред.

(2) Неприключилите до влизането в 
сила на този закон съдебни производства 
по актове за обезпечаване, образувани след 
20 декември 2020 г., се разглеждат и решават 
от Софийския градски съд.

§ 17. В Закона за признаване, изпълнение 
и изпращане на решения за конфискация 
или отнемане и решения за налагане на фи-
нансови санкции (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; 
изм., бр. 55 от 2011 г.) се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В наименованието на закона думите 
„решения за конфискация“ се заменят с 
„актове за конфискация“.

2. В чл. 1 се създава изречение второ: „За-
конът урежда и признаването, изпълнението 
и изпращането на влезли в сила актове за 
конфискация.“ 

3. В глава трета, раздел III се създава 
чл. 43:

„Приложимост
Чл. 43. Разпоредбите на тази глава, на 

глави първа и втора относно решенията за 
конфискация се прилагат за Дания и Ир-
ландия.“

4. Създава се глава четвърта с чл. 44 – 50:

„ Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗ-
ПРАЩАНЕ НА АКТОВЕ ЗА КОНФИСКА-
ЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
2018/1805 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА ОТ 14 НОЕМВРИ 2018 Г. 
ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ 
НА АКТОВЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОН-
ФИСКАЦИЯ (OB, L 303/1 ОТ 28 НОЕМВРИ 
2018 Г.), НАРИЧАН ПО-НАТАТЪК „РЕГЛА-

МЕНТ (ЕС) 2018/1805“

Компетентен орган. Подсъдност
Чл. 44. Компетентен орган за признаване 

и изпълнение на актове за конфискация е 
съдът по чл. 6. Правилата на чл. 6 и чл. 15 
се прилагат съответно.

Производство по признаване на акта за 
конфискация

Чл. 45. (1) Съдът по чл. 6 незабавно об-
разува производство и насрочва делото при 
спазване на срока по чл. 20, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1805. Съдът разглежда 
делото в състав от трима съдии в открито 
съдебно заседание с участието на прокурор 
и на засегнатото лице.

(2) Неявяването на лицето, когато е ре-
довно призовано, не е пречка за разглеждане 
на делото.

(3) Когато лицето не може да бъде наме-
рено, за да бъде редовно призовано, му се 
назначава защитник.

(4) Съдът запознава засегнатото лице с 
акта за конфискация, след което го изслушва.

(5) Когато намери делото за изяснено, 
съдът изслушва прокурора, засегнатото лице 
и неговия защитник и се оттегля на съвеща-
ние за постановяване на решение.

(6) В срока по чл. 20, параграф 1 от Ре-
гламент (ЕС) 2018/1805 съдът се произнася 
с решение, с което:

1. признава акта и го изпраща незабавно 
на съответния изпълнителен орган;

2. отказва признаване или изпълнение 
на акта;

3. признава акта и отлага изпълнението му;
4. прекратява производството в случаите 

по чл. 22, параграф 3, букви „а“ и „в“ от 
Регламент (ЕС) 2018/1805;

5. спира производството в случаите по 
чл. 22, параграф 3, букви „б“, „г“ и „д“ от 
Регламент (ЕС) 2018/1805.

(7) Спряното производство по ал. 6, т. 5 
се възобновява в случаите по чл. 22, пара-
граф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1805.
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(8) Доколкото разпоредбите на ал. 1 – 7 
не съдържат специални правила, се прилагат 
съответните разпоредби на Наказателно-
процесуалния кодекс.

Производство пред въззивен съд
Чл. 46. Всяко засегнато лице, включи-

телно трето добросъвестно лице, може да 
обжалва решението на окръжния съд за 
признаване на акта за конфискация по реда 
на чл. 20, ал. 1 – 3.

Изпълнение на акта за конфискация
Чл. 47. Разпоредбата на чл. 22 се прилага 

съответно и за акта за конфискация.
Компетентен орган за изпращане на акт 

за конфискация
Чл. 48. (1) Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 се 

прилага съответно и за акта за конфискация.
(2) Удостоверението по чл. 17 от Регламент 

(ЕС) 2018/1805 се издава от българския съд, 
постановил акта за конфискация.

Централен орган
Чл. 49. Разпоредбата на чл. 8 се прилага 

съответно и за акта за конфискация.
Приложимост
Чл. 50. Разпоредбите на тази глава се при-

лагат за държавите – членки на Европейския 
съюз, с изключение на Дания и Ирландия.“

5. В допълнителните разпоредби: 
а) в § 1:
аа) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. „Издаваща държава“ относно реше-

нията за конфискация или отнемане е дър-
жава членка по смисъла на т. 5, в която е 
постановено решение за конфискация или 
отнемане, както и Република България, а 
по отношение на решенията за налагане на 
финансови санкции – държава – членка на 
Европейския съюз, в която е постановено 
решение за налагане на финансови санкции 
на физическо или юридическо лице.

2. „Изпълняваща държава“ относно ре-
шенията за конфискация или отнемане е 
държава членка по смисъла на т. 5, на която 
е изпратено решение за конфискация или 
отнемане, с цел неговото изпълнение, както 
и Република България, а по отношение на 
решенията за налагане на финансови санк-
ции – държавата – членка на Европейския 
съюз, на която е изпратено решение за нала-
гане на финансови санкции, с цел неговото 
изпълнение.“;

бб) създава се т. 5:
„5. „Държава – членка на Европейския 

съюз“ по глави първа, втора и трета относ-
но решенията за конфискация са Дания и 
Ирландия.“;

б) създава се § 2а:
„§ 2а. Националният статистически ин-

ститут събира от компетентните органи и 
предоставя на Европейската комисия ста-
тистическите данни относно актовете за 

обезпечаване съгласно чл. 35, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1805.“;

в) създава се § 3а:
„§ 3а. Този закон предвижда мерки по 

прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1805 на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 но-
ември 2018 г. относно взаимното признаване 
на актове за обезпечаване и конфискация.“

§ 18. (1) Неприключилите до влизането 
в сила на този закон съдебни производства 
по решения за конфискация, образувани до 
19 декември 2020 г., се довършват по досе-
гашния ред.

(2) Неприключилите до влизането в сила 
на този закон съдебни производства по реше-
ния или актове за конфискация, образувани 
след 20 декември 2020 г., се разглеждат от 
съда, който ги е образувал.

§ 19. В Закона за Националната агенция 
за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; 
изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., 
бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 
32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 
99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 
от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 
105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 
2018 г., бр. 13, 94, 96 и 100 от 2019 г. и бр. 38 
и 105 от 2020 г.) в чл. 3, ал. 1, т. 16 думите 
„решения за конфискация“ се заменят с 
„актове за конфискация“.

§ 20. В Данъчно-осигурителния процесуа-
лен кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., 
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., 
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92, 
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., 
бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 
34, 69, 104 и 105 от 2020 и бр. 25 от 2022 г.) в 
чл. 162, ал. 6 думите „решения за конфиска-
ция“ се заменят с „актове за конфискация“.

§ 21. В Закона за признаване, изпълнение 
и изпращане на съдебни актове за налагане 
на наказание лишаване от свобода или на 
мерки, включващи лишаване от свобода (ДВ, 
бр. 45 от 2019 г.) в § 3 от допълнителните 
разпоредби думите „решения за конфиска-
ция“ се заменят с „актове за конфискация“.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 8 юли 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4240
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УКАЗ № 177
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Споразумени-
ето между Министерството на отбраната на 
Репуб лика България и Министерството на 
националната отбрана на Република Гър-
ция относно осигуряване на поддръжка на 
гръцко военно формирование във връзка с 
изпълнението на мисия на морската патрулна 
авиация, приет от 47-ото Народно събрание 
на 8 юли 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между 
Министерството на отбраната на Република 
България и Министерството на национал-
ната отбрана на Република Гърция относно 
осигуряване на поддръжка на гръцко военно 
формирование във връзка с изпълнението 
на мисия на морската патрулна авиация

Член единствен. Ратифицира Споразуме-
нието между Министерството на отбраната 
на Република България и Министерството 
на националната отбрана на Република Гър-
ция относно осигуряване на поддръжка на 
гръцко военно формирование във връзка с 
изпълне нието на мисия на морската патрулна 
авиация, подписано в София на 19 август 
2021 г. и в Атина на 17 ноември 2021 г.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 8 юли 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4243

УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Тристранно 
споразумение за дарение на ваксини срещу 
COVID-19, произведени от АстраЗенека, 
между Република България, Ислямска репуб-
лика Иран и АстраЗенека и на Двустранно 
споразумение за дарение на ваксини срещу 
COVID-19, произведени от АстраЗенека, 
между Република България и Ислямска 

република Иран, приет от 47-ото Народно 
събрание на 8 юли 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за ратифициране на Тристранно споразумение 
за дарение на ваксини срещу COVID-19, про-
изведени от АстраЗенека, между Република 
България, Ислямска република Иран и АстраЗе-
нека и на Двустранно споразумение за дарение 
на ваксини срещу COVID-19, произведени от 
АстраЗенека, между Република България и 

Ислямска република Иран

Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразу-
мение за дарение на ваксини срещу COVID-19, 
произведени от АстраЗенека, между Република 
България, Ислямска република Иран и Астра-
Зенека, подписано от Република България на 
1 април 2022 г., от АстраЗенека на 2 април 
2022 г. и от Ислямска република Иран на 
3 април 2022 г., и Двустранното споразумение 
за дарение на ваксини срещу COVID-19, произ-
ведени от АстраЗенека, между Република Бъл-
гария и Ислямска република Иран, подписано 
от Република България на 1 април 2022 г. и от 
Ислямска република Иран на 3 април 2022 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 
от Закона за международните договори на 
Република България споразуменията по чл. 1 
да не се обнародват в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в си-

ла от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно съб- 
рание на 8 юли 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4242

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на факти и обстоятелства относно 
газопроводи за пренос на природен газ от 
Руската федерация – „Южен поток“ и „Бал-
кански поток“, и причините за забавяне на 
проекта IGB (Междусистемна газова връзка 

Гърция – България)

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 36 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за устано-

вяване на факти и обстоятелства относно 
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газопроводи за пренос на природен газ от 
Руската федерация – „Южен поток“ и „Бал-
кански поток“, и причините за забавяне на 
проекта IGB (Междусистемна газова връзка 
Гърция – България). 

2. Временната комисия се състои от 14 на-
родни представители, избрани на паритетен 
принцип – по двама от всяка парламентарна 
група.

3. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Иван Косев Манев
Членове: Петър Николаев Куленски
 Теменужка Петрова Петкова
 Жечо Дончев Станков
 Станислав Димитров Анастасов
 Рамадан Байрам Аталай
 Филип Стефанов Попов
 Драгомир Велков Стойнев
 Снежанка Райчова Траянска
 Пламен Николаев Абровски 
 Зарко Филипов Маринов
 Петър Ясенов Маринов
 Цончо Томов Ганев
 Искра Михайлова Михайлова.
4. Временната комисия изготвя доклад за 

резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

5. Временната комисия се избира за срок 
от 1 месец.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 13 юли 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4445

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за уста-
новяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с доставката на суров петрол до 
производителя на горива „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ – АД

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република 
България и чл. 36 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за устано-

вяване на всички факти и обстоятелства, 
свързани с доставката на суров петрол до 
производителя на горива „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ – АД.

2. Временната комисия се състои от
14 народни представители, избрани на па-
ритетен принцип – по двама от всяка пар-
ламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Вре-
менната комисия, както следва:

Председател: Андрей Николаев Михайлов
Членове: Венко Николов Сабрутев
 Александър Николаев Ракшиев
 Ирена Методиева Димова 
 Александър Койчев Иванов
 Петър Пандушев Чобанов
 Адлен Шукри Шевкед
 Румен Василев Гечев
 Петър Георгиев Кънев
  Златомира Димитрова Караге-

оргиева-Мострова
 Ивайло Николаев Мирчев
 Мартин Димитров Димитров
 Искра Михайлова Михайлова
 Стоян Николов Таслаков.
4. Временната комисия установява всички 

факти и обстоятелства, свързани с доставката 
на суров петрол до производителя на горива 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД.

5. Разглежда и анализира документите, 
свързани с установяването на съдържанието, 
страните, предмета на приетите и подписани 
документи, в това число и договори, от страна 
на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Министер-
ството на енергетиката и Министерския съвет.

6. Да установи причините за поисканата 
дерогация от Европейския съюз за внос на 
руски суров петрол.

7. Временната комисия да изготви доклад 
за резултатите от работата си и установените 
факти и обстоятелства.

8. Временната комисия се избира за срок 
от 1 месец.

Решението е прието от 47-ото Народно 
събрание на 13 юли 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4444

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Дълбоки, община Стара Загора, 
област Стара Загора, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 13 юли 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

4465
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 7 
от 14 юли 2022 г.

по конституционно дело № 9 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 участие-
то на секретар-протоколиста Полина Пешева 
разгледа в закрито заседание на 14 юли 2022 г. 
конституционно дело № 9/2022 г., докладвано 
от съдия Надежда Джелепова. 

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията на Република България във 
фазата за решаване на делото по същество.

Делото е образувано на 4.05.2022 г. по искане 
на главния прокурор на Република България за 
установяване на противоконституционност на 
§ 3 – 4, 7 – 17, 19 – 31, 33, 35 – 67 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната 
власт (ЗИДЗСВ) (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.). 

Според вносителя § 43 от преходните и за-
ключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗСВ, 
който предвижда закриването на специализи-
раните наказателни съдилища и прокуратури, 
и § 44 – 59 ПЗР на ЗИДЗСВ, които уреждат не-
говите последици, противоречат на принципите 
на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Консти-
туцията) и на разделението на властите (чл. 8 
от Конституцията), не създават необходимите 
гаранции за защита на правата и интересите на 
гражданите, юридическите лица и държавата 
по започнатите наказателни производства в 
нарушение на чл. 117, ал. 1 от Конституцията и 
накърняват независимостта на съдебната власт 
(чл. 117, ал. 2 от Конституцията). В искането 
се посочва, че § 3 – 4, 7 – 17, 19 – 27, 29 – 31, 
33, 35 – 42, 60 – 67 ЗИДЗСВ също противоречат 
на тези конституционни разпоредби.

Според главния прокурор ЗИДЗСВ оказва 
негативно въздействие върху наказателния 
процес, тъй като разпоредбите относно прехвър-
лянето на делата в други органи на съдебната 
власт застрашават правната сигурност, влизат 
в противоречие с разпоредби от Наказателно-
процесуалния кодекс и влияят върху бързината 
и ефективността на правораздаването, като 
създават непреодолими трудности за приключ-
ване на делата. Посочва също, че предвидените 
в ПЗР на ЗИДЗСВ условия за преназначаване 
на магистратите представляват посегателство 
върху самостоятелността на съдебната власт.

В искането е направен извод и за противо-
конституционност на законодателното решение 
относно мандата на съдебните заседатели, тъй 
като според вносителя съществува противо-

речие с предвидения в Закона за съдебната 
власт (ЗСВ) ред за техния избор, а неяснотата 
относно момента на прекратяване на мандата 
им ще доведе до противоречиво тълкуване и 
хаос в правоприлагането.

Главният прокурор посочва също, че раз-
поредбата на § 56 ПЗР на ЗИДЗСВ създава 
неяснота относно уредбата на трудовите право-
отношения на служителите в закритите органи 
на съдебната власт и нарушава правото им на 
труд и на свободен избор на място на работа 
(чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията).

Вносителят твърди и противоконституци-
онност на разпоредбата на § 50, ал. 1 ПЗР на 
ЗИДЗСВ, тъй като според него тя създава 
временна подсъдност за конкретни първо-
инстанционни наказателни дела – тези, по 
които е проведено разпоредително заседание, 
в противоречие с чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Кон-
ституцията.

В искането се обосновава и противоконсти-
туционност на § 28, 44 и 45 ЗИДЗСВ, като се 
посочва, че предвиденият ред за преназначаване 
на магистратите според задължителни квоти 
по неясни критерии създава правна несигур-
ност, дискриминира и изземва конституцион-
ни правомощия на Висшия съдебен съвет в 
противоречие с чл. 8, чл. 117, ал. 2 и чл. 129, 
ал. 3 от Конституцията.

С определение от 17.05.2022 г. Конституци-
онният съд е допуснал искането за разглеж-
дане по същество с уточнението, че влезлият 
в законна сила на 26.04.2022 г. § 28 ЗИДЗСВ 
е инкорпориран в действащия закон и следва 
да се разгледа като съответната действаща 
законова разпоредба на чл. 169, ал. 5 ЗСВ 
(обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл. изм. и 
доп., бр. 32 от 26.04.2022 г.). Съдът е приел 
също, че предмет на искането за установяване 
на противоконституционност са и влезлите в 
сила § 44, 45, 57 и 58 ПЗР на ЗИДЗСВ, които 
запазват своето самостоятелно значение в 
измененията на действащия закон.

Като заинтересувани институции с оглед 
предмета на конституционното производство 
са конституирани: президентът на Република 
България, Народното събрание, Министер-
ският съвет, министърът на правосъдието, 
Висшият съдебен съвет, Върховният касаци-
онен съд, Върховният административен съд, 
Националната следствена служба и Висшият 
адвокатски съвет.

Покани да предложат становища по делото 
са отправени до следните неправителствени 
организации: Съюза на юристите в България, 
Съюза на съдиите в България, Българската 
съдийска асоциация, Асоциацията на проку-
рорите в България, Камарата на следователите 
в България и Националното сдружение на 
съдебните служители. 

Да дадат писмено правно мнение по предме-
та на делото са поканени: проф. д. ю. н. Борис 
Велчев, проф. д. ю. н. Георги Митов, проф. 
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д. ю. н. Лазар Груев, проф. д. ю. н. Маргарита 
Чинова, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р 
Гергана Маринова, проф. д-р Даниел Вълчев, 
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р 
Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. 
д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Снежана 
Начева, доц. д-р Екатерина Салкова, доц. д-р 
Зорница Йорданова, доц. д-р Мартин Белов, 
доц. д-р Наталия Киселова, доц. д-р Ралица 
Илкова, доц. д-р Симеон Гройсман, д-р Ивайло 
Цонков. 

В изпълнение на предоставената им въз-
можност писмени становища са представили: 
министърът на правосъдието, Висшият съде-
бен съвет, Върховният касационен съд, Вър-
ховният административен съд, Националната 
следствена служба, Висшият адвокатски съвет, 
Българската съдийска асоциация, Асоциаци-
ята на прокурорите в България, Камарата на 
следователите в България и Националното 
сдружение на съдебните служители. 

В становищата на Висшия съдебен съвет 
(ВСС), Националната следствена служба (НСС), 
Българската съдийска асоциация (БСА), Асо-
циацията на прокурорите в България (АПБ) и 
Камарата на следователите в България (КСБ) 
са изложени съображения в подкрепа на твър-
денията на вносителя за противоконституци-
онност на оспорените разпоредби. Направен 
е извод за противоречие с Основния закон на 
закриването на специализираните съдилища 
и прокуратури, като в преобладаващата част 
от становищата са изтъкнати аргументи за 
липса на правомощие на Народното събра-
ние, недостатъчно мотивиране и нарушения 
на законодателната процедура при приемане 
на разпоредбата. В становището на НСС се 
посочва също, че с това законодателно реше-
ние е извършена и промяна във формата на 
държавно управление, която не е от компе-
тенциите на обикновено Народно събрание. 
По отношение на преназначаването на съдии, 
прокурори и следователи от закритите органи 
на съдебната власт ВСС и НСС поддържат, 
че са иззети конституционни правомощия на 
ВСС, като законодателят се намесва пряко в 
провеждането на съответните процедури и 
се отнема гарантираната от Конституцията 
възможност за избор на поведение, като с 
оглед предвидените завишени изисквания за 
заемането на длъжности в специализирания 
съд и прокуратура връщането им по силата на 
закона представлява понижаване в длъжност. 
Според БСА се създава специален ред за пре-
назначаване, който предвижда принудително 
преместване на магистратите и представлява 
намеса в правомощията на ВСС, с което се 
нарушават принципите за тяхната несменяе-
мост и независимост. В становищата на КСБ 
и АПБ е направен извод за неяснота и про-
тиворечивост на правната уредба, като КСБ 
посочва, че не е предвидена хипотеза на обжал-

ване на решение на ВСС за преместването на 
магистрат, и поставя въпроса за последиците 
при отмяна на такова решение от Върховния 
административен съд (ВАС). 

Върховният касационен съд (ВКС) изразя-
ва становище за основателност на искането 
по отношение на статута на магистратите и 
трудовоправното положение на служителите 
от закриваните структури на съдебната власт. 
Според ВКС с въвеждането на квоти за допустим 
брой съдии, прокурори и следователи, които 
могат да бъдат преназначени в един орган на 
съдебната власт, се създават предпоставки за 
дискриминация и се изземват правомощия 
на ВСС, с което се нарушава принципът на 
разделение на властите и се накърнява неза-
висимостта на съдебната власт. Във връзка с 
трудовите правоотношения на служителите 
ВКС посочва, че липсата на яснота относно 
новия работодател и изключеното правопри-
емство в процедурата по преназначаване за-
сяга правото на труд и избор на месторабота 
(чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията), както и 
правото на избор на местоживеене (чл. 35, 
ал. 1 от Конституцията).

Подобни аргументи за противоконститу-
ционност на уредбата на трудовите правоот-
ношения на служителите са изложени и от 
Националното сдружение на съдебните слу-
жители (НССС). Според НССС изключеното 
правоприемство не позволява да се определи 
работодателят приобретател, което, от една 
страна, прави невъзможно прилагането на 
разпоредбите, уреждащи условията и реда за 
уреждане на трудовите правоотношения на 
служителите, към които препраща оспореният 
§ 56 ПЗР на ЗИДЗСВ, а от друга страна, из-
ключва възможността за запазване на трудовите 
правоотношения на служители на определени 
длъжности. В становището е направен извод, че 
с разпоредбата се създава правна несигурност 
и се нарушава правото на свободен избор на 
професия и място на полагане на труд. 

Според министъра на правосъдието, ВАС 
и Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) искането 
на главния прокурор е неоснователно. По от-
ношение на закриването на специализираните 
съдилища и прокуратури в становищата се 
посочва, че това е въпрос на законодателна 
целесъобразност, като в правомощията на за-
конодателя според министъра на правосъдието 
и ВАдвС е включена както възможността да 
създава специализирани структури, така и да 
прекратява тяхното съществуване. 

По отношение на разпоредбите, които 
уреждат преназначаването на съдиите, проку-
рорите и следователите от закритите органи 
на съдебната власт, ВАС посочва, че при пре-
местването в равен по степен орган лицата не 
губят статуса си на магистрати, като логически 
обосновано от правна страна е законодател-
ното решение за тяхното преназначаване без 



СТР.  16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

конкурс след прието от ВСС решение, при 
което не се засягат придобитият ранг и раз-
мерът на възнаграждение. В становището на 
министъра на правосъдието се изтъква, че с 
предвиждането на т.нар. квоти се цели да се из-
бегнат дебалансиране и диспропорционалност 
в натовареността на съдилищата в резултат на 
разкриване на нови магистратски длъжности. 
Според ВАдвС става въпрос не за квоти, а за 
определено пропорционално ограничаване на 
броя на съдии, прокурори и следователи с цел 
равномерно разпределяне на специализацията 
на магистратите, при което не се накърнява 
независимостта на съдебната власт. 

Във връзка с оспорения от вносителя чл. 169, 
ал. 5 ЗСВ министърът на правосъдието счита, 
че с тази разпоредба се премахват привилегиите 
за административните ръководители и техните 
заместници с цел постигане на справедливо 
кариерно развитие на магистратите. Според 
ВАС е постигнат баланс между целта да се 
премахнат кариерните бонуси, като все пак 
се обезпечава възможността заемалите тези 
длъжности да останат в органа на съдебната 
власт, в който са работили до изтичане на 
мандата си. В становищата е направен извод 
за липса на основания за установяване на 
противоконституционност и по отношение на 
останалите оспорени в искането разпоредби. 

Съдът, като обсъди доводите в искането и 
постъпилите по делото писмени становища, 
както и относимата правна уредба, за да се 
произнесе, взе предвид следното:

Предмет на конституционното дело са 
чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт 
(обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл. изм. и 
доп., бр. 32 от 26.04.2022 г.) и § 3, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67 от 
преходните и заключителните разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

По отношение на чл. 169, ал. 5 ЗСВ (§ 28 
ЗИДЗСВ):

Разпоредбата на чл. 169, ал. 5 ЗСВ сочи: 
„След освобождаване от длъжността адми-
нистративен ръководител и заместник на ад-
министративен ръководител лицата, по тяхно 
искане, се връщат на заеманата преди избора 
длъжност на съдия, прокурор или следовател 
или остават на длъжност съдия, прокурор 
или следовател в органа на съдебната власт, 
в който са заемали длъжността администра-
тивен ръководител, съответно заместник на 
административен ръководител.“

Според главния прокурор това законодател-
но решение е рестриктивно, тъй като с него на 
магистратите, които са били административни 
ръководители, както и на техните заместници, 
е предоставена алтернативно възможността да 

се върнат на заеманата преди това длъжност 
или да останат магистрати в същия орган, в 
който са били административни ръководители 
или заместници, без да могат да кандидатстват 
за друг равен съд или прокуратура в страната. 
Вносителят посочва също, че с тази разпоред-
ба се ограничават правомощията на ВСС за 
преценка относно кадровото обезпечаване на 
съдебната власт, както и за плановост, стабил-
ност и предвидимост в нейното управление, 
с което се нарушава независимостта є в про-
тиворечие с чл. 117, ал. 2 от Конституцията. 

Съгласно мотивите на законодателя ос-
порената разпоредба цели премахване на 
привилегиите, от които са се ползвали ад-
министративните ръководители и техните 
заместници при съществуващия правен режим 
преди изменението на ЗСВ (ДВ, бр. 32 от 
26.04.2022 г.). Действащата преди посоченото 
изменение законова уредба е давала възможност 
след изтичане или при предсрочно прекра-
тяване на мандата тези магистрати да бъдат 
преназначени на равна по степен длъжност, с 
което им е предоставено право на избор къде 
да продължат кариерното си развитие и без 
конкурс да бъдат преместени в друг орган 
на съдебната власт. По този начин се е съз-
давало привилегировано положение спрямо 
останалите съдии, прокурори и следователи. 
Разпоредбата на чл. 169, ал. 5 ЗСВ е израз на 
законодателна целесъобразност и чрез нея се 
урежда правният статус на административните 
ръководители и техните заместници в органите 
на съдебната власт след изтичането или при 
предсрочното прекратяване на техния мандат. 
При редакцията на разпоредбата, въведена с 
обсъждания ЗИДЗСВ, се премахва изразът „или 
на равна по степен длъжност“, като се отнема 
възможността за назначаване в предпочетен 
от лицата орган на съдебната власт, различен 
от предвидените в чл. 169, ал. 5 ЗСВ. С това 
законодателно решение се осигурява справед-
ливото кариерно развитие на магистратите, 
резултат от проявени от тях професионални 
и нравствени качества, преценени в рамките 
на предвидените в ЗСВ конкурсни процедури, 
като същевременно се създават гаранции, че 
заемащите ръководни административни длъж-
ности изпълняват правомощията си свободни 
от притеснения за своето бъдеще след края на 
мандата. Подходът на законодателя отговаря на 
възприетото от Конституционния съд в Решение 
№ 6 от 2021 г. по к. д. № 15 от 2020 г. разбиране, 
че предвиждането на законови механизми за 
мотивиране на висококвалифицирани съдии, 
прокурори и следователи да заемат ръковод-
ни длъжности в органите на съдебната власт 
не е несъвместимo с Основния закон, като 
участието на магистрати с доказани високи 
професионални и нравствени качества гаран-
тира ефективното осъществяване на функциите 
на тези органи. С промените в разпоредбата 
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не се засяга правомощието на ВСС да осъ-
ществява самостоятелно кадровата политика 
на съдебната власт, а се предоставя право на 
избор на административните ръководители и 
техните заместници, без да се допуска заоби-
каляне на конкурсното начало като надежден 
и ефективен механизъм за вътрешнослужебна 
селекция при преместване и повишаване на 
кадрите в съдебната система. 

Поради това Конституционният съд намира, 
че атакуваната разпоредба не противоречи на 
Конституцията.

По отношение на закриването на спе-
циализираните съдилища и прокуратури, 
прехвърлянето на функции, осъществявани 
от специализираните структури до тяхното 
закриване, прекратяването на конкурсните и 
атестационните процедури, правоприемството 
на специализирания наказателен съд, опреде-
лянето на подсъдността на престъпленията, 
попадащи в юрисдикцията на специализирания 
наказателен съд, както и сроковете за влизане 
в сила на отделни параграфи на ЗИДЗСВ – § 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 и 67 ПЗР на ЗИДЗСВ:

Разпоредбата на § 43 ПЗР на ЗИДЗСВ гласи: 
„С влизането в сила на този закон Специализи-
раният наказателен съд, Апелативният специ-
ализиран наказателен съд, Специализираната 
прокуратура и Апелативната специализирана 
прокуратура се закриват.“

Вносителят излага аргументи за проти-
воконституционност на това законодателно 
решение и на свързаните с него изменения в 
ЗСВ, Закона за специалните разузнавателни 
средства, Закона за мерките срещу изпирането 
на пари, Закона за електронните съобщения, 
Закона за Европейската заповед за разследва-
не, Закона за българските лични документи 
и Закона за противодействие на тероризма, 
които пораждат правен ефект само във връзка 
с § 43 ПЗР на ЗИДЗСВ и нямат самостоятелно 
значение извън него. 

Според главния прокурор ЗИДЗСВ (ДВ, 
бр. 32 от 26.04.2022 г.), не гарантира защита-
та на правата на гражданите, юридическите 
лица и държавата, което противоречи на 
чл. 117, ал. 1 от Конституцията. Той твърди, 
че реализирането на това конституционно 
изискване предполага стабилност, сигурност, 
последователност, предвидимост и избягване 
на излишни сътресения в правораздаването, 
които са и стълбове на правовата държава 
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Посочва и 
практика на Конституционния съд, съгласно 
която този принцип изисква при съставяне-
то на законите да се търсят справедливи и 
социално оправдани решения. В искането е 
направен и извод, че макар преструктури-
рането на съдебната власт да е въпрос на 

законодателна целесъобразност, ЗИДЗСВ не 
постига необходимия баланс и справедливост, 
както и защита на правата на участниците в 
наказателните производства. Според главния 
прокурор закриването на специализираните 
наказателни съдилища и прокуратури, на-
правено без внимателен анализ, представлява 
намеса в независимостта на съдебната власт 
(чл. 117, ал. 2 от Конституцията), нарушава 
принципа на разделение на властите (чл. 8 
от Конституцията) и не гарантира защита на 
правата на страните в противоречие с прин-
ципа на справедливостта. Тази необоснованост 
според вносителя произтича от липсата на ар-
гументи относно отпадането на целта, с която 
са създадени специализираните наказателен 
съд, прокуратура и следствени органи, или на 
реални доводи срещу тяхната необходимост 
и полезност. Посочва, че нуждата от тяхното 
съществуване не е отпаднала и закриването им 
е вредно за стабилността на правораздаването, 
като се създават трудно преодолими проблеми 
в нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 117, ал. 2 от 
Конституцията.

Конституционният съд намира за необхо-
димо да напомни някои основни моменти от 
своята практика по отношение на специали-
зираното правосъдие и в частност на специ-
ализираното наказателно правосъдие.

На съдебната власт в Конституцията е пос-
ветена самостоятелна глава – глава шеста, а в 
чл. 119, ал. 1 от Основния закон са изброени 
видовете съдилища и е посочена основната им 
функция – да правораздават. По своята същ-
ност правораздаването е присъща дейност на 
държавата, чиято концентрация в съдилищата е 
проявление на съвременната правова държава. 
При нейното осъществяване съдът, съставен от 
професионални и независими съдии, се явява 
гарант за защита на правата и интересите 
на правните субекти и за законосъобразното 
осъществяване на публичната власт (Решение 
№ 6 от 2018 г. по к. д. № 10/2017 г.). 

Правораздаването като функция на съдили-
щата е израз на разбирането за правовата държа-
ва, основано на отричане на абсолютната власт 
на държавата, на признаване на господството 
на правото, на гаранции и закрила на лична-
та и политическата свобода чрез разделяне, 
ограничаване и балансиране при упражняване 
на държавната власт (Решение № 6 от 2018 г. 
по к. д. № 10/2017 г.). В правовата държава е 
недопустимо правораздавателната функция да 
се осъществява от извънредни съдилища, така 
както е изяснено в Решение № 10 от 2011 г. по 
к. д. № 6/2011 г. – такива, които не прилагат 
общоустановените правила, съдържащи се в 
материалните и процесуалните закони, и се 
състоят от съдии, които са назначени не по 
установените за цялата съдебна система ус-
ловия и ред. Конституционният законодател 
е въвел изрична забрана за създаването на 
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такива съдилища в разпоредбата на чл. 119, 
ал. 3 от Основния закон.

Специализираното правосъдие е изрично 
предвидено в действащата Конституция чрез 
посочването в чл. 119, ал. 1 на военните съди-
лища и на ВАС, както и чрез прогласената в 
чл. 119, ал. 2 възможност по преценка на зако-
нодателя със закон да бъдат създавани и други 
специализирани съдилища. Това разбиране е 
утвърдено и в практиката на Конституционния 
съд, който още през 1994 г. приема в Решение 
№ 5 от 1994 г. по к. д. № 3/1994 г., че Основният 
закон изрично предвижда възможност да се съз-
дават специализирани съдилища, непосочени в 
първата алинея на чл. 119 от Конституцията. 
Конституционният съд е извел в практиката си 
и техните основни характеристики и посочва, 
че „специализираните съдилища са част от це-
локупната съдебна система. Те не са съдилища 
само от функционално гледище, т.е. защото са 
им възложени правораздавателни функции, а 
съдилища и от организационно гледище, защото 
за съдиите в тях важат същите изисквания за 
статут, които важат и за общите съдилища“ 
(Решение № 22 от 1998 г. по к. д. № 18/1998 г.). 

Съгласно чл. 126, ал. 1 от Конституцията 
структурата на прокуратурата е в съответ-
ствие с тази на съдилищата, което означава 
задължително създаване на прокуратури, съ-
ответстващи по вид и степен на съдилищата, 
изброени в чл. 119, ал. 1 от Конституцията. 
Към създадените със закон специализирани 
съдилища по чл. 119, ал. 2 от Основния закон 
е предоставена възможност по преценка на 
законодателя да бъдат създавани специализи-
рани прокуратури (Решение № 2 от 2017 г. по 
к. д. № 13/2016 г.). 

В рамките на съдебната власт специализи-
раните съдилища не формират единно цяло, а 
съобразно предоставената им компетентност 
се обособяват в отделни самостоятелни под-
системи: административно правосъдие, военни 
съдилища и – до приемането на оспорения в 
настоящото производство ЗИДЗСВ – специ-
ализирани наказателни съдилища.

По отношение на специализираното на-
казателно правосъдие Конституционният 
съд е имал възможност да се произнесе, че 
създаването на специализирани наказателни 
подразделения и структури „е с оглед по-доб- 
рото противодействие на отделните видове 
престъпления и е от компетенциите на На-
родното събрание“ (Решение № 10 от 1998 г. 
по к. д. № 8/1998 г.; Решение № 8 от 2005 г. 
по к. д. № 7/2005 г.; Решение № 10 от 2011 г. 
по к. д. № 6/2011 г.; Решение № 6 от 2018 г. 
по к. д. № 10/2017 г.). Това е изключителна 
законодателна компетентност по смисъла на 
чл. 119, ал. 2 и чл. 133 от Конституцията и е 
въпрос на законодателна преценка по целе-
съобразност (Решение № 10 от 2011 г. по к. д. 
№ 6/2011 г.). Основният закон допуска създа-

ването на специализирани съдилища (чл. 119, 
ал. 2), при което по целесъобразност към тях 
се разпределят по волята на законодателната 
власт определени видове дела, които до този 
момент са били подсъдни на общите съдилища 
(Решение № 10 от 2011 г. по к. д. № 6/2011 г.; 
Решение № 6 от 2018 г. по к. д. № 10/2017 г.). 
Определянето на критерий за специализация 
е оставено изцяло на законодателя, без той да 
е предварително ограничен в избора на един 
или друг подход (Решение № 6 от 2018 г. по 
к. д. № 10/2017 г.). 

При упражняване на това конституционно 
правомощие през 2011 г. Народното събрание 
е направило изменения в ЗСВ, с които се 
създават Специализираният наказателен съд, 
Апелативният специализиран наказателен 
съд, Специализираната прокуратура, както и 
Апелативната специализирана прокуратура. 
Законодателят е приел, че специализацията 
на съдилищата и прокуратурите в отделни 
самостоятелни структури е необходима за 
повишаване на качеството и ефективността на 
правосъдието в съответната сфера. С редица 
други разпоредби са създадени съответните 
съдийски и прокурорски длъжности, опреде-
лени са местната, родовата и функционалната 
подсъдност на тези съдилища. Първоначално на 
специализираните органи са възложени делата 
за престъпления, извършени от организирани 
престъпни групи, като с последващи изменения 
на закона тяхната компетентност е разшире-
на. След анализ и оценка на резултатите от 
дейността на специализираните наказателни 
съдилища и прокуратури, видно от мотивите 
към законопроекта на оспорения ЗИДЗСВ, 
законодателят е стигнал до извода, че те не са 
постигнали формулираните при създаването 
им цели, с което е обоснована необходимостта 
от тяхното закриване. 

Видът и устройството на специализирани-
те наказателни съдилища и прокуратури по 
чл. 119, ал. 2 от Основния закон не са предмет на 
специална конституционна уредба и са предмет 
на законодателна уредба от Народното събрание 
в установените от Конституцията предели на 
законодателната целесъобразност. По силата 
на чл. 133 от Основния закон на парламента 
е възложено да уреди със закон въпросите, 
свързани с организацията и дейността на ВСС, 
на съдилищата, на прокурорските и следстве-
ните органи, статута на съдиите, прокурорите 
и следователите, условията и реда за тяхното 
назначаване и освобождаване от длъжност, 
както и за осъществяване на тяхната отговор-
ност. В обхвата на това негово правомощие е 
и материята, предмет на уредба в разпоредбата 
на чл. 119, ал. 2 от Конституцията, поради 
което не съществува конституционна пречка 
за законодателя, на когото чл. 133 от Консти-
туцията възлага уредбата на организацията и 
дейността на съдебната власт, както да създаде 
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със закон специализирани съдилища и съответ-
стващи им прокуратури, ако прецени това за 
необходимо, така и да ги закрие – отново със 
закон, съобразно съществуващите социални и 
икономически потребности.

Извън компетентността на Конституци-
онния съд е да преценява правилността на 
законодателното решение – обратното би пред-
ставлявало в настоящия случай недопустимо 
навлизане в прерогативите на законодателя. 
Дали е отпаднала необходимостта от същест-
вуването на специализираните структури, е 
въпрос на политическата целесъобразност и 
Конституционният съд не може да подменя 
волята на Народното събрание – това би го 
поставило в позиция на позитивен законодател. 

Изложеното дава основание да се направи 
извод, че искането на вносителя за устано-
вяване на противоконституционност на § 43 
ПЗР на ЗИДЗСВ е неоснователно и следва да 
бъде отхвърлено. 

Конституционният съд намира, че няма 
основание да бъде установена противокон-
ституционност и по отношение на разпоред-
бите на § 57 и 58 ПЗР на ЗИДЗСВ, с които се 
прекратяват неприключилите към датата на 
обнародване на закона конкурси и атестационни 
процедури във връзка с обявени конкурси за 
назначаване в органите на съдебната власт, 
които се закриват, както и по отношение на 
§ 59 ПЗР на ЗИДЗСВ, който урежда право- 
приемството във връзка със закриването на 
специализираните съдилища. 

Необходимостта от кадрово обезпечаване 
на органите на съдебната власт е свързана с 
нуждата да се осигури нормалното осъщест-
вяване на техните конституционни функции, 
като законодателят предвижда провеждането 
на конкурс като подходящ и целесъобразен 
механизъм, който гарантира, че заемането на 
съответните длъжности е резултат от извър-
шена обективна преценка на професионалните 
качества, знания и опит. Прекратяването на 
неприключилите към датата на обнародване 
на ЗИДЗСВ конкурси и атестационни проце-
дури е логична последица от преустановяване 
на дейността на специализираните съдилища 
и прокуратури, като със закриването на тези 
структури законодателят е преценил, че отпада 
и необходимостта от тяхното кадрово осигуря-
ване. Липсата на такава законодателна уредба 
би създала ненужни затруднения на ВСС при 
упражняване на неговите административни и 
организационни правомощия.

Съгласно § 59 ПЗР на ЗИДЗСВ Софийският 
градски съд и Софийският апелативен съд са 
определени за правоприемници на активите, 
пасивите, правата и задълженията на закритите 
специализирани съдилища. При уреждане на 
правоотношенията, които възникват вследствие 
на осъществени структурни промени в съдеб-
ната власт, на законодателя е предоставена 

свободата да прецени как и в какъв обем да 
бъде извършено прехвърлянето на активите, 
пасивите, правата и задълженията. Възпри-
етият от него подход за правоприемници да 
бъдат определени Софийският градски съд и 
Софийският апелативен съд цели да се улесни 
изпълнението на функциите, възложени на съ-
ответните органи, и отговаря на възприетото 
в Решение № 2 от 2022 г. по к. д. № 20/2021 г. 
разбиране, че не е противоконституционна 
разпоредба, която предвижда правоприемство 
„с оглед обезпечаване на осъществяването на 
същата държавна функция и без да се накърня-
ва изпълнението на други държавни функции 
или да се затруднява дейността на държавни 
органи“. Конституционният съд не намира 
основание да се отклони от направения в посо-
ченото решение извод, поради което искането 
на вносителя и по отношение на § 59 ПЗР на 
ЗИДЗСВ следва да бъде отхвърлено. 

В искането се твърди противоконститу-
ционност и на разпоредбата на § 60 ПЗР на 
ЗИДЗСВ, с която се извършват промени в На-
казателно-процесуалния кодекс за определяне 
на подсъдността на престъпленията, които са 
разглеждани от специализирания наказателен 
съд преди неговото закриване. Законодате-
лят определя подсъдността съгласно общите 
правила на родовата и местната подсъдност, 
като според изложените в законопроекта на 
ЗИДЗСВ мотиви изключение е предвидено за 
определени изрично посочени престъпления, 
които остават родово подсъдни на окръжните 
съдилища, за да се гарантира, че провеждането 
на наказателното производство ще се осъщест-
ви от магистрати с необходимия професио-
нален стаж и опит, без да се допуска делата 
да бъдат концентрирани в един и същи съд. 
На Софийския градски съд стават подсъдни 
дела, определени от законодателя като такива 
с висока обществена значимост. 

Според Конституционния съд въпросите за 
определяне на подсъдността на делата, които 
са били разглеждани от Специализирания 
наказателен съд преди неговото закриване, 
е въпрос на законодателна целесъобразност. 
Конституционният съд поддържа в Решение № 6 
от 2018 г. по к. д. № 10/2017 г., че „основанията 
за установяване на една или друга компетент-
ност на дадени съдилища, на една или друга 
подсъдност на дадена категория наказателни 
дела са преди всичко от политическо и след 
това от процесуалнотехническо естество“. Пред-
виденият в настоящия случай от законодателя 
подход остава в пределите на конституционно 
допустимата целесъобразност, като законо-
дателят не се е отклонил от установените в 
Основния закон норми и принципи. Ето защо 
Конституционният съд смята, че твърдението 
на вносителя за противоконституционност на 
§ 60 ПЗР на ЗИДЗСВ е неоснователно.
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Неоснователно е и искането на главния 
прокурор за установяване на противоконсти-
туционност на разпоредбата на § 67 ПЗР на 
ЗИДЗСВ, с която са определени сроковете 
за влизане в сила на отделни параграфи на 
ЗИДЗСВ. Според вносителя определеният 
тримесечен срок за закриване на специали-
зираните наказателни органи и за уреждане 
на последиците от това е прекалено кратък. 

Продължителността на срока за влизане в 
сила на даден закон е в преценката на Народ-
ното събрание. Поради това определянето на 
срокове за влизане в сила на отделни законови 
разпоредби не подлежи на контрол за консти-
туционосъобразност от Конституционния съд.

Според съда обсъждането на конституцио-
носъобразността на останалите разпоредби в 
тази част на решението е безпредметно поради 
възприетото разбиране, че те нямат самостоя-
телно значение извън връзката им с § 43 ПЗР 
на ЗСВ. Вносителят изразява становище за 
тяхната противоконституционност в качест-
вото им на елементи от атакуваната от него 
съвкупност от норми, регулиращи закриването 
на специализираните съдилища и прокурату-
ри, и не са изложени отделни съображения 
за противоречие с Основния закон. Това са 
предимно разпоредби, с които се уреждат въп- 
роси от правнотехническо естество, както и 
такива, с които на органи на съдебната власт 
се прехвърлят функции, осъществявани преди 
това от закритите със закона структури на 
съдебната власт.

Поради изложеното Конституционният съд 
намира, че атакуваните разпоредби също не 
противоречат на Конституцията. 

По отношение на правното положение на 
магистратите, съдебните заседатели и служи-
телите от закритите специализирани органи 
на съдебната власт – § 44, 45, 46, 47, 54 и 56 
ПЗР на ЗИДЗСВ: 

Конституцията не съдържа правила относно 
организацията на съдилищата и прокуратурата 
и относно правното положение на съдиите, 
прокурорите и следователите, а предвижда в 
чл. 133 условията и редът за назначаването им 
да се уредят със закон. 

Основен белег на специализираните съди-
лища и прокуратури, който ги отличава от 
извънредните, е това, че магистратите в тях се 
назначават съобразно същите условия и ред, 
прилагани за останалите съдии, прокурори и 
следователи, както и че по устройство и начин 
на функциониране специализираните съдили-
ща гарантират осъществяването на съдебна 
правораздавателна дейност с характерните за 
съда несменяемост и независимост на съдиите.

Назначаването, повишаването, понижава-
нето, преместването и освобождаването на 
съдиите, прокурорите и следователите в спе-
циализирани структури следва да се извършва 
съгласно чл. 160 ЗСВ с решение на съответната 

колегия на ВСС по реда, предвиден за всички 
останали магистрати.

Независимостта на съдебната власт е ос-
новополагащ принцип съгласно чл. 117, ал. 2 
от Конституцията. Една от гаранциите за тази 
независимост е правото є сама да назначава, 
повишава, понижава, премества и освобождава 
от длъжност съдиите, прокурорите и следо-
вателите, както предвижда чл. 129, ал. 1 от 
Конституцията. Именно с тази цел е създаден 
специфичен съдебен орган с точно определени 
административни и организационни правомо-
щия – ВСС. Този орган осъществява предос-
тавените му с Основния закон правомощия 
чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия 
(чл. 130а, ал. 1 от Конституцията).

Оспорените разпоредби на § 44, ал. 1 и 
§ 45, ал. 1 и 4 ПЗР на ЗИДЗСВ предвиждат, 
че съдиите, прокурорите и следователите от 
закриваните съдилища и прокуратури се пре-
назначават при условията и по реда на чл. 194, 
ал. 1 ЗСВ – без конкурс в други равни по сте-
пен органи на съдебната власт. Същевременно 
обаче в ал. 3 на § 44 и в ал. 3 и 6 на § 45 ПЗР 
на ЗИДЗСВ са предвидени квоти за допустим 
брой магистрати, които да бъдат преназначени 
в един орган на съдебната власт. Въвеждането 
на квоти при преназначаването на магистратите 
от закриваните специализирани съдилища и 
прокуратури на съдебната власт представлява 
изземване на правомощията на ВСС, създаден 
с цел да гарантира независимостта на всички 
органи на съдебната власт и на съдебната 
власт в цялост.

Съдиите, прокурорите и следователите се 
назначават, повишават, понижават, преместват 
и освобождават от длъжност само от съдий-
ската, съответно от прокурорската, колегия на 
ВСС (чл. 129, ал. 1 от Конституцията). Именно 
това правомощие на ВСС като орган на съ-
дебната власт е една от гаранциите за нейната 
независимост (Решение № 8 от 1994 г. по к. д. 
№ 9/1994 г.). То произтича пряко от Конститу-
цията и условията за неговото осъществяване, 
които законодателят определя, изискват внима-
телна преценка. Упражняването му не може да 
бъде ограничавано със закон в случаи, които 
не са предвидени в Основния закон, както е 
направено с § 44, ал. 3, изречение второ, и с 
§ 45, ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение 
второ ПЗР на ЗИДЗСВ. С посочените разпоред-
би законодателят ограничава конституционно 
предоставено правомощие на ВСС. В Решение 
№ 3 от 2003 г. по к. д. № 22/2002 г. Консти-
туционният съд е приел, че би била налице 
промяна във формата на държавно управление, 
ако съдиите, прокурорите и следователите се 
назначават, преместват, повишават или увол-
няват не от ВСС, а от друг орган. В случая на 
практика се получава именно това, макар и 
формално в ПЗР на ЗИДЗСВ да е записано, че 
магистратите от закриваните специализирани 
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органи се преназначават при условията и по 
реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ. Законодателната 
власт не може да определя как точно ВСС да 
прилага тази разпоредба, тъй като това пред-
ставлява недопустима намеса в чужда сфера 
на изключителни конституционни правомощия 
в противоречие с принципа на разделение на 
властите (чл. 8 от Конституцията).

Конституционният съд е имал вече възмож-
ност да посочи, че съществена гаранция за 
независимостта на съдебната власт е нейното 
право сама да назначава, понижава, премества 
и освобождава от длъжност съдиите, прокуро-
рите и следователите (Решение № 6 от 2021 г. 
по к. д. № 15/2020 г.). За тази цел е създаден 
ВСС като специфичен орган на съдебната 
власт с точно определени административни и 
организационни правомощия (Решение № 8 
от 1994 г. по к. д. № 9/1994 г.). Като е утвър-
дил принципа на независимост на съдебната 
власт, Конституционният съд основателно е 
приел, че „съдиите се назначават, повишават, 
преместват и освобождават от длъжност от 
Висшия съдебен съвет, без да е предвидена 
каквато и да е възможност за ограничаване на 
правомощията му в това отношение“ (Реше-
ние № 3 от 1992 г. по к. д. № 30/1991 г.). Това 
разбиране е потвърдено и в по-новата прак-
тика на съда, според която ВСС е създаден, 
за да осъществява самостоятелно кадровата 
политика в съдебната власт (Решение № 9 от 
2014 г. по к. д. № 3/2014 г.).

С въвеждането на квоти при преназначава-
нето на съдиите, прокурорите и следователите 
от закриваните специализирани органи на 
съдебната власт ВСС е задължен да действа 
при ограничения, каквито не са предвидени 
в чл. 194, ал. 1 ЗСВ, като не му е позволено 
при преназначаването да се съобразява главно 
с натовареността на съответните съдилища. 
Предвиденият режим за преназначаване на 
съдиите, прокурорите и следователите от 
специализираните наказателни съдилища и 
прокуратури накърнява независимостта на 
съдебната власт и поради това противоречи 
на чл. 117, ал. 2 от Конституцията.

Свободата на парламента да уреди въпроси-
те, свързани със същностните характеристики 
на съдебната власт, не е неограничена. Рамките, 
в които може да се приемат по целесъобразност 
едни или други законодателни решения, са 
определени в Конституцията. Поради това при 
упражняване на законодателните си правомо-
щия Народното събрание е ограничено в своята 
дискреционна преценка от конституционните 
принципи и не може да се отклонява от тях. 
В случая парламентът трябва да се ръководи 
от принципа на независимост на съдебната 
власт, така че това да бъде гарантирано и по 
отношение на реда и начина, по които съдиите, 
прокурорите и следователите от специализи-
раните наказателни съдилища и прокуратури 
ще бъдат преназначавани.

В практиката си Конституционният съд 
многократно е поддържал, че трите власти са 
равностойни, независими и функционират в 
определена връзка. Съдебната власт е структур-
но и функционално обособена и осъществява 
правосъдната функция на държавата, като от 
това произтича необходимостта от повишени 
гаранции за нейната независимост. С разпо-
редбата на чл. 133 Конституцията възлага 
на законодателя да уреди организацията и 
дейността на съдилищата, на прокурорските 
и на следствените органи, статута на съдиите, 
прокурорите и следователите, условията и реда 
за назначаване и освобождаване от длъжност 
на съдиите, съдебните заседатели, прокуро-
рите и следователите, както и за осъществя-
ване на тяхната отговорност. Следователно 
в компетентността на Народното събрание е 
да създаде законова уредба по отношение на 
функционирането на съдебната власт по начин, 
който да не засяга нейната независимост. Ос-
порените разпоредби на § 44, ал. 3 и на § 45, 
ал. 3 и 6 ПЗР на ЗИДЗСВ, с които са въведе-
ни квоти при преназначаването на съдиите, 
прокурорите и следователите в един орган 
на съдебната власт, представляват намеса на 
законодателната власт във функционирането 
на съдебната власт. Конституцията урежда 
статуса на съдиите, прокурорите и следовате-
лите така, че да осигури тяхната независимост 
и подчинението им само на закона, поради 
което магистратите се назначават, повишават, 
понижават, преместват и освобождават от 
длъжност само от ВСС. Той е администра-
тивният орган, който според Конституцията е 
част от съдебната система (чл. 130 от Консти-
туцията) и единствен определя персоналния 
съдийски, прокурорски и следователски състав 
в цялата страна. С приемането на посочените 
разпоредби законодателят е иззел оперативни 
управленски функции по преназначаването 
на съдиите, прокурорите и следователите от 
специализираните наказателни съдилища и 
прокуратура, което е основание да се приеме, 
че това законодателно решение противоречи 
на прокламирания в чл. 8 от Конституцията 
принцип на разделение на властите (Решение 
№ 1 от 2005 г. по к. д. № 8/2004 г.; Решение 
№ 2 от 2013 г. по к. д. № 1/2013 г.). Предвид 
изложеното Конституционният съд приема, 
че предвиденият от законодателя режим за 
преназначаване на съдиите, прокурорите и 
следователите от закриваните органи на съ-
дебната власт не е съобразен с гореизложените 
принципи на независимост на съдебната власт 
и на разделение на властите, поради което 
намира, че § 44, ал. 3, изречение второ, § 45, 
ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение вто-
ро ПЗР на ЗИДЗСВ противоречат на чл. 8 и 
на чл. 117, ал. 2 от Основния закон. Поради 
това цитираните разпоредби следва да бъдат 
обявени за противоконституционни.
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В останалите си части разпоредбите на 
§ 44 и 45 ПЗР на ЗИДЗСВ не противоречат 
на Конституцията. С тях е дадена възможност 
в определен срок магистратите да заявят же-
ланието си да бъдат възстановени на длъж-
ността, която са заемали преди назначението 
си в съответния специализиран съд или про-
куратура, както и е предвидено задължение 
за съответните колегии на ВСС в определен 
срок да разкрият длъжности на съдии, респ. на 
прокурори и следователи, в съдилища и про-
куратури, съответни на закриваните. По този 
начин законодателят е предвидил ефективна 
защита на преназначаваните съдии, прокурори 
и следователи в съответствие с прогласената в 
чл. 129, ал. 3 от Конституцията несменяемост 
на магистратите.

В оспорения § 46 ПЗР на ЗИДЗСВ законо-
дателят изрично предвижда запазването на 
придобития ранг и размера на възнаграждение 
на съдиите, прокурорите и следователите от 
закриваните органи на съдебната власт. Това 
решение е в съответствие с принципа на неза-
висимата съдебна власт и на несменяемостта 
на магистратите. Ето защо направеното от 
главния прокурор искане за обявяване на 
неговата противоконституционност следва да 
бъде отхвърлено.

С разпоредбата на § 47 ПЗР на ЗИДЗСВ е 
уредено положението на лицата, които след 
изтичане или предсрочно прекратяване на 
мандата имат право да бъдат възстановени, 
респ. преназначени, в закритите съдилища и 
прокуратури, като им се гарантира заемането 
на равна по степен длъжност в съответните 
органи на съдебната власт. Поради това ис-
кането на главния прокурор в тази му част 
следва да бъде отхвърлено.

Статусът на съдебните заседатели, избрани 
за участие в производствата пред Специали-
зирания наказателен съд, е регламентиран в 
§ 54 ПЗР на ЗИДЗСВ, като е предвидено, че 
мандатът им се прекратява с влизането в сила 
на закона, с изключение на тези от тях, които 
участват в производства, по които е проведено 
разпоредително заседание. Предвидено е също 
така, че мандатът им по тези производства 
продължава като съдебни заседатели в Софий-
ския градски съд и се прекратява от датата на 
обявяване на мотивите към присъдата или от 
датата на прекратяване на наказателното или 
съдебното производство.

Според главния прокурор е противокон-
ституционно законодателното разрешение, 
предвиждащо продължаване на мандата на 
съдебните заседатели, избрани в Специализи-
рания наказателен съд, като такива в Софий-
ския градски съд, тъй като те нито са канди-
датствали за този съд, нито са били избрани 
по надлежния ред в него, нито са полагали 
клетва като съдебни заседатели в този съд, а 
това противоречи на предвидения в ЗСВ ред 
за избор на съдебни заседатели. Несъвършен-

ствата на разпоредбата и противоречието є с 
действащото законодателство според вносителя 
на искането водят до нарушение на принципа 
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Конституционният съд намира, че оспоре-
ната разпоредба не е противоконституционна. 
По силата на § 59 ПЗР на ЗИДЗСВ Софийският 
градски съд е определен като правоприемник 
на активите, пасивите, правата и задълже-
нията на Специализирания наказателен съд. 
Няма пречка в прехвърлените на Софийския 
градски съд дела да вземат участие съдебните 
заседатели от Специализирания наказателен 
съд, започнали тяхното разглеждане. Мандатът 
на тези съдебни заседатели следва да се счита 
продължен по правилата на чл. 69, ал. 3 ЗСВ 
до приключване на делата в тази съдебна ин-
станция. Това разрешение е прието и предвид 
принципа на неизменност на съдебния състав, 
започнал разглеждането на наказателното дело.

С разпоредбата на § 56 ПЗР на ЗИДЗСВ се 
предвижда, че трудовите правоотношения на 
служителите от Специализирания наказателен 
съд, Апелативния специализиран наказателен 
съд, Специализираната прокуратура и Апе-
лативната специализирана прокуратура се 
уреждат при условията и по реда на чл. 123 от 
Кодекса на труда и в съответствие с чл. 341, 
ал. 2 и чл. 343, ал. 2 ЗСВ, като не се прилага 
§ 59 ПЗР на ЗИДЗСВ, който урежда право- 
приемството на специализираните наказателни 
съдилища. 

Според вносителя липсата на правопри-
емство по отношение на прокуратурите съз-
дава неяснота относно уредбата на трудовите 
правоотношения на служителите. Липсата 
на препращане към конкретен работодател 
по смисъла на чл. 123 от Кодекса на труда и 
принудителното и произволно преместване към 
абстрактно определен работодател нарушават 
правото на труд и на свободен избор на място 
на работа в противоречие с чл. 48, ал. 1 и 3 
от Конституцията. 

Оспореният § 56 ПЗР на ЗИДЗСВ препраща 
към разпоредба от Кодекса на труда, съгласно 
която при промяна на работодателя се запазват 
трудовите правоотношения на служителите, и 
към разпоредби от ЗСВ, според които броят на 
служителите в органите на съдебната власт се 
определя от колегиите на ВСС, като при тях-
ното преназначаване не се провежда конкурс. 

С тази уредба законодателят цели при 
закриването на специализираните органи на 
съдебната власт да не се стигне до прекратява-
не на правоотношенията на работещите в тях 
служители. Същевременно оспореният пара-
граф изключва приложението на § 59 ЗИДЗСВ, 
който урежда правоприемството на закритите 
съдилища. С препращането към чл. 123 от 
Кодекса на труда законодателят е гарантирал 
запазване на трудовите правоотношения на 
служителите от закритите специализирани 
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наказателни съдилища и прокуратури. По-
сочената разпоредба предпазва служителите 
от прекратяване на правоотношенията им на 
основание закриване на съответния орган, в 
който са били назначени. Наличието на трудово 
правоотношение е условие за прилагането на 
чл. 341, ал. 2 и чл. 343, ал. 2 ЗСВ, с които се 
предоставя възможност служителите в закри-
тите специализирани съдилища и прокуратури 
да бъдат преназначени без конкурс в други 
органи на съдебната власт.

Това законодателно решение създава гаран-
ции, че при закриването на специализираните 
съдилища и прокуратури трудовите правоотно-
шения на работещите в тях служители няма да 
бъдат прекратени, а при отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт 
в резултат на извършена от ВСС преценка 
те ще бъдат назначени без конкурс съгласно 
предвидените в ЗСВ условия и ред в различни 
структури на съдебната власт. Изключването 
на приложението на § 59 ПЗР на ЗИДЗСВ, 
който урежда правоприемството по отношение 
на закритите специализирани съдилища, при 
уреждането на трудовите правоотношения на 
служителите позволява тяхното преназнача-
ване в различни органи на съдебната власт, 
включително в администрацията на ВСС, на 
Инспектората към ВСС и на Националния 
институт на правосъдието, с което се избягва 
концентрирането им единствено в Софийския 
градски съд и в Софийския апелативен съд, 
което е възможна предпоставка за следващото 
им съкращаване.

По отношение на последиците от закри-
ването на специализираните съдилища и 
прокуратури, свързани с разглеждането на 
неприключилите до влизане в сила на ЗИДЗСВ 
наказателни производства и създаването на 
организация за предаване на делата и пре-
писките – § 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 55 ПЗР на 
ЗИДЗСВ:

В § 48, 49, 50, 51 и 52 ПЗР на ЗИДЗСВ е 
уреден режимът за разглеждане на непри-
ключилите до влизане в сила на закона нака-
зателни производства, като в посочените от 
закона случаи съдиите се командироват, за да 
довършват започналите с тяхно участие нака-
зателни дела, когато се преназначават в друг 
орган на съдебната власт. С § 55 се създава 
организация между закриваните и приемащите 
органи на съдебната власт за изпращане на 
делата и преписките.

Според вносителя разпоредбите, които 
уреждат подсъдността и реда за предаването 
на делата, създават условия за застрашаване 
на правната сигурност, влизат в противоречие 
с разпоредби от Наказателно-процесуалния 
кодекс, с което се нарушава чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията, рефлектират върху бързината 
и ефективността на наказателния процес и 
не гарантират правата и интересите на стра-
ните. В искането се посочва, че създаването 

на временна подсъдност за конкретни дела 
противоречи на принципите на разделение на 
властите (чл. 8 от Конституцията) и на неза-
висимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от 
Конституцията).

Конституционният съд приема, че изложе-
ните от него аргументи, които обосновават 
извод за неоснователност на искането по от-
ношение на § 60 ПЗР на ЗИДЗСВ, са относими 
и към § 48, 49, 50, 51 и 52 ПЗР на ЗИДЗСВ. 
Оспорените разпоредби целят да не се допусне 
прекратяване на започналите пред закритите 
органи на съдебната власт наказателни произ-
водства. Направеното от Народното събрание 
в рамките на законодателната целесъобразност 
разграничение при определяне на подсъдността 
по отношение на неприключилите производ-
ства и командироване на съдии за участие в 
делата е съобразено с необходимостта да бъде 
гарантирано законосъобразното им приключ-
ване при спазване на принципа за неизменност 
на съдебния състав. Съдебните органи, пред 
които следва да продължат производствата, 
са ясно и недвусмислено определени, без да 
се накърнява принципът на независимост на 
съдебната власт. Изложените от вносителя 
аргументи за създадени неудобства от органи-
зационен характер не могат да обосноват про-
тиворечие на разпоредбите с Основния закон, 
поради което Конституционният съд намира 
за неоснователно искането и по отношение на 
§ 48, 49, 50, 51 и 52 ПЗР на ЗИДЗСВ.

Параграф 55 ПЗР на ЗИДЗСВ възлага на 
административните ръководители създаването 
на организация за приемането на делата, пре-
писките и архива на закритите органи на съ-
дебната власт. С тази разпоредба се предвижда 
извършването на обичайни деловодни действия, 
свързани с организационното преустройство и 
необходимостта от продължаване на процесу-
алната дейност на специализираните съдилища 
и прокуратури. Чрез § 55 законодателят създава 
правна възможност да бъде предотвратена не-
оправданата продължителност на делата извън 
разумните срокове като възможна отрицателна 
последица от преустановяване на дейността на 
тези органи. Закриването на специализираните 
наказателни органи неминуемо създава труд-
ности от организационно-административен 
характер, което обаче не може да бъде основа-
ние за противоконституционност на § 55 ПЗР 
на ЗИДЗСВ, поради което Конституционният 
съд приема, че следва да отхвърли искането 
по отношение на тази разпоредба.

По изложените съображения и на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Консти-
туционният съд

Р Е Ш И :
Обявява за противоконституционни раз-

поредбите на § 44, ал. 3, изречение второ, на 
§ 45, ал. 3, изречение второ и ал. 6, изречение 
второ от преходните и заключителните разпо-
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редби от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 
26.04.2022 г.).

Отхвърля искането на главния прокурор 
за установяване на противоконституционност 
на чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт 
(обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл. изм. и 
доп., бр. 32 от 26.04.2022 г.) и на § 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, § 44, ал. 1, 2, ал. 3, изречение 
първо, ал. 4 и 5, § 45, ал. 1, 2, ал. 3, изречение 
първо, ал. 4, 5, ал. 6, изречение първо, ал. 7, 
8, 9, 10, § 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67 от 
преходните и заключителните разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Председател: 
Павлина Панова

4457

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 
от 12 юли 2022 г.

по конституционно дело № 11 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 Росица Симова раз-
гледа в закрито заседание на дванадесети юли 
2022 г. конституционно дело № 11 от 2022 г., 
докладвано от съдия Красимир Влахов.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията на Република България.

Делото е образувано на 30.05.2022 г. по искане 
на главния прокурор на Република България 
за установяване на противоконституционност 
на § 17 от преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. (ЗДБ на РБ за 
2022 г.) (обн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 
1.01.2022 г.) поради противоречие с разпоредбите 
на чл. 4, ал. 1 и чл. 53, ал. 4 от Конституцията. 

Оспорената разпоредба на ЗДБ на РБ за 
2022 г. има следното съдържание: „Средствата 
по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 (бел. – за допълнително 
финансиране за увеличение на възнаграждени-
ята на лицата от академичния състав в държав-
ните висши училища в размер на 20 млн. лв.) 
се предоставят на държавните висши училища 
като субсидия за издръжка на обучението, над 
формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за 
висшето образование, след привеждането на 
критериите и показателите в правилниците 
им за атестиране на академичния състав в 
съответствие с методика, определена с акт 

на Министерския съвет, и се разпределят въз 
основа на получената комплексна оценка за 
качеството на обучението и съответствието 
му с потребностите на пазара на труда, по 
професионални направления за всяко висше 
училище. В срок до 30 април 2022 г. Минис-
терският съвет по предложение на министъра 
на образованието и науката приема критериите 
и показателите по изречение първо.“

След сезирането на Конституционния съд на 
30 юни 2022 г. Народното събрание е приело 
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2022 г. (ДВ, бр. 52 от 5.07.2022 г.), с чийто § 18, 
т. 3 е изменен § 17 от преходните и заключи-
телните разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. 
и същият е придобил следното съдържание: 
„§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 се 
предоставят на държавните висши училища 
като субсидия за издръжка на обучението над 
формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона 
за висшето образование по предложение на 
министъра на образованието и науката след 
съгласуване със Съвета на ректорите и наци-
онално представителните синдикати.“ Законът 
в тази си част е влязъл в сила от деня на не-
говото обнародване съгласно § 33 от неговите 
преходни и заключителни разпоредби. 

Както се е произнасял в подобни случаи 
при изменение и допълнение на оспорен пред 
съда закон (Решение № 9 от 2018 г. по к.д. 
№ 5/2017 г., Решение № 14 от 2018 г. по к.д. 
№ 12/2017 г., Определение № 2 от 2018 г. по 
к.д. № 5/2018 г., Определение № 1 от 2019 г. по 
к.д. № 1/2019 г., Определение № 2 от 2019 г. по 
к.д. № 11/2018 г., Определение № 2 от 2020 г. 
по к.д. № 10/2020 г. и др.), Конституционният 
съд следва да отклони искането на главния 
прокурор като недопустимо и да прекрати 
производството по делото. След изменението 
разпоредбата на § 17 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. 
има ново съдържание и смисъл, като така се 
внася нов предмет на делото, какъвто не е 
поискан от вносителя и с какъвто не е сезиран 
Конституционният съд. Разглеждането на така 
изменената разпоредба би означавало съдът да 
се самосезира, което е недопустимо.

С оглед на горното и в съответствие с разпо-
редбите на чл. 19 от Закона за Конституционен 
съд и чл. 22, ал. 3, чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 
от Правилника за организацията на дейността 
на Конституционния съд искането на главния 
прокурор за обявяване на противоконституци-
онност на § 17 от преходните и заключителните 
разпоредби на ЗДБ на РБ за 2022 г. (обн., ДВ, 
бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.; изм., 
бр. 52 от 5.07.2022 г.) следва да бъде отклоне-
но, а производството по конституционно дело 
№ 11/2022 г. – прекратено.

По изложените съображения Конституци-
онният съд
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на младежта и спорта

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

Член единствен. Приема Устройствен пра-
вилник на Министерството на младежта и 
спорта.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник 

на Министерството на младежта и спорта, 
приет с Постановление № 142 на Министерския 
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. 
и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., 
бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г., бр. 8 
от 2019 г., бр. 46 от 2020 г. и бр. 67 от 2021 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
1 септември 2022 г.

§ 3. Министърът на младежта и спорта из-
вършва съответните промени в длъжностното 
разписание на Министерството на младежта 
и спорта в едномесечен срок от влизането в 
сила на постановлението.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на младежта и спорта

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят органи-
зацията, дейността, структурата, функциите и 
числеността на персонала в отделните звена 
в Министерството на младежта и спорта, на-
ричано по-нататък „Министерството“.

О П Р Е Д Е Л И :
Отклонява искането на главния прокурор 

на Република България за установяване на 
противоконституционност на § 17 от преход-
ните и заключителните разпоредби на Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г.; изм., 
бр. 52 от 5.07.2022 г.).

Прекратява производството по конституци-
онно дело № 11/2022 г.

Връща искането на вносителя заедно с 
препис от определението. 

Председател: 
Павлина Панова

4344

Чл. 2. (1) Министерството е юридическо 
лице на бюджетна издръжка със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. Васил 
Левски № 75.

(2) Министерството на младежта и спорта 
е администрация, която подпомага министъра 
на младежта и спорта при упражняване на 
правомощията му в неговата обща и специална 
компетентност.

Г л а в а  в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА МЛА-
ДЕЖТА И СПОРТА

Раздел I
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта, 
наричан по-нататък „министъра“, е централен 
едноличен орган на изпълнителната власт, 
който разработва, организира, координира и 
контролира осъществяването на държавната 
политика в областта на младежта и спорта.

(2) При осъществяването на правомощията 
си министърът се подпомага от двама замест-
ник-министри.

(3) Министърът делегира със заповед пра-
вомощия на заместник-министрите и определя 
техните функции.

(4) Правомощията на министъра в негово 
отсъствие от страната или когато ползва зако-
ноустановен отпуск, се изпълняват от определен 
с писмена заповед за всеки конкретен случай 
заместник-министър.

Раздел II
Правомощия на министъра

Чл. 4. Министърът упражнява правомо-
щията си в съответствие с Конституцията и 
в изпълнение на международните договори и 
законите на страната, като:

1. разработва и провежда единната държавна 
политика в областта на младежта и спорта;

2. разработва и внася за одобряване от 
Министерския съвет на Националната стра-
тегия за развитие на физическата активност, 
физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност, Националната прог- 
рама за развитие на физическата активност, 
физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност, мерките за насър-
чаване на приоритетните спортни дейности 
и Националната стратегия за борба срещу 
употребата на допинг в спорта;

3. утвърждава програми в изпълнение на 
Националната програма за развитие на физи-
ческата активност, физическото възпитание, 
спорта и спортно-туристическата дейност;

4. координира дейността на административ-
ните структури в системата на изпълнителната 
власт, общините и спортните организации при 
изпълнението на Националната програма за 
развитие на физическата активност, физичес- 
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кото възпитание, спорта и спортно-туристи-
ческата дейност;

5. осигурява разработването и предлага на 
Министерския съвет проекти на законови и 
подзаконови нормативни актове за осъщест-
вяване на държавната политика в областите 
от своята компетентност; 

6. дава предложения и становища по хармо-
низиране на законодателството на Република 
България в областта на младежта и спорта с 
международните правни норми;

7. осъществява контрол по спазването на 
Закона за физическото възпитание и спорта 
и на Закона за младежта;

8. създава условия за научноизследователска 
дейност и приложна дейност в областта на 
физическата активност, физическото възпита-
ние, спорта и спортно-туристическата дейност;

9. подпомага финансово подготовката и 
участието на български спортисти на олим-
пийски и паралимпийски игри;

10. подпомага спортните организации и 
други лица в предвидените в закон случаи;

11. утвърждава списък на военно-прилож-
ните спортове по предложение на министъра 
на отбраната;

12. ръководи и координира програми и 
проекти в областта на младежта и спорта, 
които са финансирани от международни и 
чуждестранни организации и институции;

13. управлява спортните обекти и съоръ-
жения – държавна собственост, предоставени 
за управление на Министерството, като уп-
ражнява контрол по спазването на режима 
за ползване на спортните обекти и съоръже-
ния – държавна или общинска собственост, 
за нуждите на младежта и спорта;

14. съгласува изменение на подробни ус-
тройствени планове за промяна на предназ-
начението на урегулирани поземлени имоти, 
отредени за спортни обекти и съоръжения;

15. съгласува промяна на предназначението 
на сграда или на част от сграда, отредени за 
спортни обекти и съоръжения;

16. упражнява правата на едноличния соб-
ственик на капитала в еднолични търговски 
дружества и правата на собственик на капи-
тала на държавата в търговски дружества, в 
които държавата е акционер или съдружник, 
в рамките на предоставените му правомощия;

17. назначава и освобождава органите на 
управление на Държавно предприятие „Бъл-
гарски спортен тотализатор“, съгласувано с 
министъра на финансите, сключва договори 
за възлагане на управлението с членовете 
на Управителния съвет и с изпълнителния 
директор и прави предложение за приемане 
на Устройствения правилник на Държавно 
предприятие „Български спортен тотализатор“ 
от Министерския съвет;

18. назначава и освобождава изпълнителния 
директор на Антидопинговия център и прави 

предложение за приемане на Правилника за 
устройството и дейността на Антидопинговия 
център от Министерския съвет;

19. назначава директорите на държавните 
спортни училища по реда на Кодекса на труда;

20. утвърждава държавния план-прием за 
спортните училища;

21. издава, отказва, отнема и прекратява 
спортни лицензи;

22. сключва международни договори за сът- 
рудничество в областта на младежта и спорта 
съгласно предоставената му от Министерския 
съвет компетентност;

23. представлява Република България пред 
международни органи и организации в областта 
на младежта и спорта, изпълнява и координира 
изпълнението на задълженията на Република 
България, произтичащи от членството в тях;

24. разрешава провеждането на олимпийски 
игри, световни и европейски първенства и 
купи, както и регионални спортни състезания 
на територията на Република България;

25. организира и подпомага провеждането 
на информационно-разяснителни кампании 
за превенция на употребата на забранени 
субстанции и забранени методи в спорта, на 
противообществените прояви по време на 
спортни мероприятия и за популяризиране на 
здравословен начин на живот и укрепващата 
здравето физическа активност;

26. взаимодейства с държавните и местните 
органи, спортните и други организации;

27. взаимодейства с компетентните дър-
жавни и общински органи в борбата срещу 
насилието и противообществените прояви в 
спорта;

28. координира и контролира дейностите, 
които са свързани с подготовката и установя-
ването на национален механизъм за превен-
ция и борба с манипулациите и корупцията 
в спорта, съвместно с ръководителите на 
заинтересовани органи и лица;

29. приема програми за повишаване на 
квалификацията на спортно-педагогическите 
кадри, както и подпомага изпълнението им;

30. разпределя утвърдените по бюджета 
на Министерството средства за спортни и 
младежки дейности, както и за спортно-турис-
тическите дейности, и финансира одобрените 
от него програми и проекти на младежките и 
спортните организации, като осъществява кон-
трол за целевото разходване на тези средства;

31. прилага държавната политика по отно-
шение на предоставянето на възможности и 
равен шанс на хората с увреждания съобразно 
областите на компетентност; 

32. осъществява закрила на деца с изявени 
дарби;

33. приема критерии и ред за награждаване 
на спортисти, спортни специалисти и деятели;

34. удостоява за заслуги в областта на 
спорта с почетен знак „Венец на победителя“;
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35. дава съгласие за трансфер или преот-
стъпване на състезателни права на спортист, 
който е представлявал Република България, 
в предвидените от закона случаи;

36. прави предложения за придобиване на 
българско гражданство по чл. 16 от Закона за 
българското гражданство;

37. утвърждава схеми за разпределение на 
постъпленията от дейността на Държавно 
предприятие „Български спортен тотализатор“ 
по чл. 14, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта;

38. разпределя средства и контролира дей-
ността на второстепенните разпоредители с 
бюджет в структурата на Министерството;

39. утвърждава длъжностното разписание и 
бюджета на Министерството, който е разпре-
делен по организационни и административни 
структури;

40. упражнява правомощия на орган по 
назначаване на държавните служители, на 
работодател на служителите, които работят 
по трудово правоотношение, и на възложи-
тел по договори за предоставяне на услуги, 
които са свързани с експертно-техническото 
обслужване на Министерството;

41. възлага обществени поръчки в рамките 
на своята компетентност;

42. изпълнява държавната политика за 
концесии в съответствие с отрасловата си ком-
петентност, като изпълнява правомощията на 
концедент, както и други правомощия, които 
са му предоставени по Закона за концесиите;

43. води публични регистри за: лицен-
зираните спортни федерации и спортните 
клубове – техни членове; Националната ор-
ганизация за спортно-туристическа дейност; 
Националната организация за университетски 
спорт и обединените спортни клубове, как-
то и за техните членове; спортните обекти; 
треньорските кадри и издава наредба, с ко-
ято се определят подлежащите на вписване 
обстоятелства, воденето и съхраняването на 
регистрите, процедурите, които осигуряват 
функционирането на регистрите като единна 
информационна система, както и достъпът 
на други административни органи до данните 
в тях;

44. издава правилник за дейността на На-
ционалния консултативен съвет за младежта;

45. координира и ръководи разработването 
и изпълнението на годишния план за изпълне-
ние на Националната стратегия за младежта;

46. разработва и внася за одобрение в Ми-
нистерския съвет Национална стратегия за 
младежта и Годишен доклад за младежта, в 
който се отчита изпълнението на Националната 
стратегия за младежта за съответната година, 
и го публикува на интернет страницата на 
Министерството на младежта и спорта;

47. издава наредба за условията и реда за 
финансиране на проекти по национални прог- 
рами за младежта съгласувано с министъра 
на финансите;

48. координира дейността на централните 
и териториалните органи на изпълнителната 
власт в изпълнение на политиката за младежта; 
взаимодейства с младежките организации при 
осъществяването на държавната политика за 
младежта; ръководи, организира и координира 
програми и проекти в областта на младежта 
и насърчава младежкото доброволчество;

49. осъществява и други правомощия, кои- 
то са му възложени със закон или с акт на 
Министерския съвет.

Чл. 5. При осъществяване на правомощията 
си по чл. 4 министърът:

1. отговаря за дейността си пред Народ-
ното събрание в рамките на процедурата за 
парламентарен контрол;

2. участва в работата на Министерския 
съвет;

3. взаимодейства с други държавни органи 
и организации.

Чл. 6. Министърът може да възложи на 
главния секретар свои правомощия:

1. по служебните правоотношения с дър-
жавните служители в Министерството;

2. по сключването, изменянето и прекра-
тяването на трудовите правоотношения със 
служителите в Министерството;

3. по сключването, изменянето и прекратя-
ването на договори за предоставяне на услуги, 
които са свързани с експертно-техническото 
обслужване на Министерството;

4. като възложител на обществени поръчки.
Чл. 7. В изпълнение на своите правомощия 

министърът издава правилници, наредби, ин-
струкции и заповеди.

Чл. 8. (1) При осъществяване на своята дей-
ност министърът може да създава съвети като 
експертни консултативни звена за изготвяне 
на проекти или за предлагане на решения по 
конкретни проблеми в сферата на младежта 
и спорта, както и комисии и работни групи 
за изпълнение на конкретни задачи.

(2) Министърът може да създаде консулта-
тивно звено – Експертен съвет по физическа 
активност, физическо възпитание, спорт и 
спортно-туристическа дейност.

(3) Съставът, функциите и организацията на 
дейността на звената по ал. 1 и 2 се определят 
със заповед на министъра.

Чл. 9. При провеждане на държавната 
политика за младежта министърът се подпо-
мага от Националния консултативен съвет за 
младежта, създаден със Закона за младежта.

Чл. 10. Заместник-министрите:
1. подпомагат министъра при разработва-

нето и провеждането на държавната политика 
за младежта и спорта;

2. контролират и отговарят за дейността на 
определените им със заповед на министъра 
политики и структурни звена;

3. осъществяват и други дейности, възло-
жени им от министъра.
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Раздел III
Политически кабинет

Чл. 11. Министърът образува на свое 
пряко подчинение политически кабинет, 
който включва началника на кабинета, за-
местник-министрите, парламентарния сек- 
ретар и директора на дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол“.

Чл. 12. Политическият кабинет е орга-
низационна структура със съвещателни, 
контролни и информационно-аналитични 
функции, която подпомага министъра при 
определянето и провеждането на правител-
ствената политика в сферата на младежта и 
спорта, както и при представянето є пред 
обществото.

Чл. 13. Заместник-министрите подпо-
магат министъра при осъществяването на 
политическата програма на правителството 
в областта на младежта и спорта при разра-
ботването на проекти на нормативни актове 
и при изпълнението на правомощията му.

Чл. 14. Политическият кабинет:
1. периодично събира, обобщава и анали-

зира информацията, която е необходима за 
разработването на стратегическите цели и 
приоритети и за вземането на политически 
решения;

2. обменя информация с политическите 
кабинети на министър-председателя, на за-
местник министър-председателите и на ос-
таналите членове на Министерския съвет за 
изпълнението на приетата от правителството 
политика за младежта и спорта;

3. разработва прогнози и стратегии в об-
ластта на младежта и спорта;

4. съставя и изпълнява информационната 
стратегия и политиката на Министерството 
в краткосрочен и в дългосрочен план;

5. анализира обществените настроения и 
оценки, които са свързани с дейността на 
Министерството;

6. подготвя проект на работна програма 
на министъра, която включва предстоящите 
задачи за съответния период, сроковете и 
отговорните за изпълнението им лица;

7. осигурява връзките на министъра с 
другите държавни органи и с обществеността.

Чл. 15. Работата на политическия кабинет 
се организира от началника на кабинета. 
Към политическия кабинет може да се наз- 
начават съветници, експерти и технически 
сътрудници.

Чл. 16. (1) Началникът на кабинета, парла-
ментарният секретар, съветниците, експерти-
те и техническите сътрудници се назначават 
по трудово правоотношение от министъра.

(2) Правоотношенията с лицата по ал. 1, 
както и с директора на дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол“ се прекратяват 
по преценка на министъра или с прекратя-
ването на пълномощията му.

(3) Министърът може да възложи на начал-
ника на кабинета отделни свои правомощия 
по трудовите правоотношения на членовете, 
съветниците, експертите и техническите 
сътрудници към политическия кабинет с из-
ключение на назначаването и прекратяването 
на правоотношението, както и налагането на 
дисциплинарни наказания.

Чл. 17. Началникът на политическия 
кабинет:

1. организира работата на политическия 
кабинет на министъра, участва в съвещани-
ята, ръководени от началника на кабинета 
на министър-председателя, и координира 
работата си с политическите кабинети на 
останалите членове на Министерския съвет;

2 . информира министъра за хода на 
ежедневната работа в Министерството и за 
текущата кореспонденция, която получава, 
преглежда и насочва по компетентност, и 
съгласува с главния секретар текущата дей-
ност на администрацията;

3. координира седмичната работна прог- 
рама на министъра по повод на негови по-
сещения, срещи и пътувания и координира 
подготовката на докладите и необходимите 
материали за срещите и международните 
участия на министъра;

4. организира и контролира работата на 
експертите и техническите сътрудници към 
политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове 
на Министерския съвет, с представители на 
държавните органи и с органите на местното 
самоуправление, с политически и обществени 
организации и с граждани.

Чл. 18. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с 

Народното събрание, с парламентарните 
групи, с постоянните и временните комисии 
на Народното събрание и с политическите 
партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на 

Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация 

на народните представители и на парламен-
тарните групи;

в) участва във и координира и контролира 
подготовката на отговорите на министъра за 
парламентарния контрол;

г) осъществява координацията при обсъж-
дане на законопроекти в Народното събра-
ние, като информира министъра за всички 
предложения за промени в текстовете на 
законопроектите, от които произтичат функ-
ции и правомощия за министъра, и съдейства 
за отстраняване на възникнали проблеми;

д) осъществява размяна на информация 
между народните представители и минис-
търа за възникнали проблеми в определени 
райони на страната;
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е) следи за резултатите от дебатите в пар-
ламентарните комисии по въпроси и проекти 
на решения, които се отнасят до изпълнението 
на законовите функции на министъра, и из-
готвя съответната информация до министъра 
и до политическия кабинет;

ж) участва в работните заседания на 
парламентарните секретари на членовете на 
Министерския съвет и информира министъра 
и политическия кабинет за взетите решения.

(2) Парламентарният секретар координира 
работата си с парламентарния секретар на 
Министерския съвет.

Чл. 19. Директорът на дирекция „Връзки 
с обществеността и протокол“:

1. координира и ръководи представянето 
на политиката в областта на младежта и 
спорта пред обществеността;

2. координира, ръководи и планира ме-
дийната политика на министъра;

3. координира и ръководи организирането 
на семинари, дискусии и кръгли маси;

4. координира и ръководи връзките с 
медиите с цел редовно осигуряване на ин-
формация за дейността на Министерството 
в публичното пространство;

5. координира и ръководи медийното 
покритие на изявите на министъра, на за-
местник-министрите и на служителите на 
Министерството;

6. ръководи протоколната и представителна 
дейност в Министерството;

7. координира и ръководи дейността на 
служителите в дирекция „Връзки с общест-
веността и протокол“ и разпределя опера-
тивните задачи.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Раздел I
Общи положения

Чл. 20. (1) Структурата на Министерството 
включва Звено за вътрешен одит, Инспекто-
рат, финансов контрольор, Звено „Сигурност“, 
обща администрация, организирана в три 
дирекции, и специализирана администрация, 
организирана в седем дирекции.

(2) Общата численост на персонала в 
Министерството е 186 щатни бройки. Числе-
ността на отделните организационни звена на 
Министерството е посочена в приложението.

Чл. 21. Министърът със заповед може да 
създава, преобразува и закрива вътрешни 
административни звена в Министерство-
то – отдели и сектори, и да определя техните 
функции.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 22. (1) Главният секретар осъществява 
административното ръководство на Минис-

терството, като координира и контролира 
административните звена за точното спазва-
не на нормативните актове и на законните 
разпореждания на министъра и отговаря за 
планирането и отчетността при изпълнение 
на ежегодните цели на администрацията.

(2) Главният секретар:
1. подпомага министъра при осъществя-

ването на правомощията му;
2. отговаря за изготвяне на ежегодните 

цели на Министерството и публикуването 
им след утвърждаване от министъра;

3. организира процеса по оценяване на 
изпълнението на служителите в Министер-
ството;

4. утвърждава длъжностните характерис-
тики на служителите в Министерството;

5. организира разпределянето на задачите 
между административните звена в Минис-
терството и осъществява общия контрол по 
изпълнението им;

6. утвърждава вътрешни правила за специ-
фичната организация на административното 
обслужване в Министерството;

7. организира работата с предложенията 
и сигналите в съответствие с разпоредбите 
на глава осма от Административнопроцесу-
алния кодекс; 

8. ръководи, контролира и отговаря за ра-
ботата с документите и за съхраняването им;

9. отговаря за изготвянето на ежегоден 
доклад за състоянието на администрацията 
и го представя на министъра;

10. координира и отговаря за изготвянето 
на годишния доклад за дейността на Минис-
терството и административните структури 
към него, който се внася от министъра в 
Министерския съвет;

11. отговаря за подготовката и съгласува-
нето по възникването, изменянето и прек- 
ратяването на служебните правоотношения, 
както и за сключването, изменянето и прек- 
ратяването на трудовите правоотношения;

12. отговаря за изготвянето и контролира 
изпълнението на заповедите на министъра;

13. организира заседанията на създаде-
ните съвети, комисии и работни групи в 
Министерството;

14. координира оперативното взаимодейст-
вие с администрацията на Министерския 
съвет, с другите органи на изпълнителната 
власт и с юридически лица;

15. представлява Министерството в слу-
чаите, когато е изрично упълномощен от 
министъра;

16. изпълнява и други задачи, възложени 
с писмена заповед от министъра.

Чл. 23. При отсъствие на главния секретар 
функциите му се изпълняват от определен от 
министъра за всеки конкретен случай висш 
държавен служител.
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Раздел III
Звено за вътрешен одит

Чл. 24. (1) Звеното за вътрешен одит е на 
пряко подчинение на министъра и осъществява 
вътрешен одит по Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността 
по вътрешен одит на всички структури, прог- 
рами, дейности и процеси в съответствие с 
чл. 13 от Закона за вътрешния одит в пуб-
личния сектор.

(3) Ръководителят на звеното по ал. 1 док-
ладва директно на министъра.

(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността 

по вътрешен одит в съответствие с изисквани-
ята на Закона за вътрешния одит в публичния 
сектор, международните стандарти за профе-
сионална практика по вътрешен одит, Етичния 
кодекс на вътрешните одитори, статута на 
вътрешния одит и утвърдената от министъра 
на финансите Методология за вътрешен одит 
в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 
тригодишен стратегически план и годишен 
план за дейността си, които се съгласуват 
от одитния комитет и се утвърждават от 
министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен анга-
жимент за даване на увереност, който съдържа 
цели, обхват, времетраене и разпределение 
на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

4. дава на министъра независима и обек-
тивна оценка за състоянието на одитираните 
системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, 
оценяване и управление на риска, въведени 
от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на 
дейностите със законодателството, с вътреш-
ните актове и договори; надеждността и все-
обхватността на финансовата и оперативната 
информация; създадената организация по 
опазване на активите и информацията; ефек-
тивността, ефикасността и икономичността на 
дейностите; изпълнението на задачите, дого-
ворите, поетите ангажименти и постигането 
на целите;

7. консултира министъра по негово искане, 
като дава съвети, мнения, извършва обуче-
ние и други с цел да се подобрят процесите 
на управление на риска и контролът, без да 
поема управленска отговорност за това; цел-
та и обхватът на всеки одитен ангажимент 
за консултиране се определят съвместно с 
министъра;

8. представя и обсъжда с министъра и с 
ръководителите на структурите, чиято дейност 
е одитирана, резултатите от всеки извършен 
одитен ангажимент и предоставя одитен док- 
лад;

9. докладва на министъра всички случаи 
на констатирани индикатори за измама и 
нарушение;

10. изготвя и представя на министъра и на 
одитния комитет годишен доклад за дейността 
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел IV
Инспекторат

Чл. 25. (1) Инспекторатът по чл. 46 от Зако-
на за администрацията е на пряко подчинение 
на министъра и осъществява административен 
контрол върху дейността на Министерството и 
на второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра.

(2) Дейността на инспектората е насочена 
към всеобхватно, обективно, безпристрастно 
и точно изясняване на проверяваните случаи 
и предлагане на мерки за решаването им.

(3) Инспекторатът извършва планови про-
верки по утвърден от министъра годишен план, 
както и извънпланови проверки по отделни 
сигнали или при случаи с обществен отзвук.

(4) Инспекторатът изпълнява следните 
функции:

1. изготвя стратегически и годишен план за 
дейността си, който предлага за утвърждаване 
на министъра;

2. изготвя ежегоден отчет, съдържащ инфор-
мация за резултатите от извършваната от него 
контролна дейност, както и за нарушенията 
на дисциплината, като анализира причините 
и условията за нарушенията и предлага мерки 
за отстраняването им;

3. контролира спазването на предписанията, 
дадени от компетентните органи при извър-
шени проверки и одити;

4. извършва проверка по сигнали, молби 
и жалби на граждани и организации срещу 
незаконни или неправилни действия или без-
действия на служители от Министерството и 
от второстепенните разпоредители с бюджет;

5. може да предлага образуване на дис-
циплинарно производство при констатирани 
нарушения на служебните задължения, както 
и на Кодекса за поведение на служителите в 
държавната администрация и на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество;

6. съставя актове за установяване на ад-
министративни нарушения при констатирани 
нарушения от страна на служителите от ад-
министрацията, когато е предвидено в закон;

7. осъществява проверки и контрол по 
спазването на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество и докладва за нарушения 
на компетентните органи;

8. прави оценка на корупционния риск и 
предлага мерки за неговото ограничаване; 
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9. изпраща на Главния инспекторат към 
министър-председателя ежегодно до 1 март 
доклад за извършените проверки през пред- 
ходната година;

10. осъществява и други дейности във 
връзка с административния контрол, произ-
тичащи от нормативен акт или възложени му 
от министъра.

(5) При извършване на проверки служите-
лите на инспектората имат право да изискват 
всички необходими документи във връзка с 
проверките и да получават информация.

(6) Инспекторатът не извършва проверки 
в търговските дружества с държавно участие 
в капитала и в държавните предприятия по 
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и 
относно бюджетната дисциплина.

Раздел V
Звено „Сигурност“

Чл. 26. (1) Звено „Сигурност“ е на пряко 
подчинение на министъра и:

1. следи за спазването на изискванията на 
Закона за защита на класифицираната инфор-
мация (ЗЗКИ) и на международните договори 
във връзка със защитата на класифицираната 
информация;

2. прилага правилата относно видовете 
защита на класифицираната информация;

3. води регистратура за класифицираната 
информация и отговаря за надлежното създа-
ване, обработване, съхраняване и предаване 
на класифицираната информация;

4. разработва план за защита на класифици-
раната информация при положение на война, 
при военно или друго извънредно положение;

5. извършва периодични проверки на от-
четността и движението на материалите и 
документите;

6. осъществява процедурата по обикновено 
проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води 
регистър на проучените лица;

7. уведомява Държавната комисия по си-
гурността на информацията (ДКСИ) при из-
тичане срока на разрешенията, при напускане 
или преназначаване на служител, както и при 
необходимост от промяна на разрешението, 
свързано с достъп до определено ниво на 
класификация;

8. информира незабавно в писмена форма 
ДКСИ и компетентната служба за всяка про-
мяна, отнасяща се до обстоятелствата, свър-
зани с издадените разрешения, удостоверения, 
сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламен-
тиран достъп до класифицирана информация 
и на взетите мерки, за което информира не-
забавно ДКСИ;

10. организира и провежда обучението на 
служителите в Министерството в областта на 
защитата на класифицираната информация;

11. изпълнява и други задачи, които произти-
чат от нормативните актове, регламентиращи 
защитата на класифицираната информация;

12. изготвя противопожарните и мобили-
зационните планове на Министерството в 
координация с другите органи на централната 
администрация, разработва план за привеж-
дане на Министерството от мирно на военно 
положение, военновременен план и план за 
разсредоточаване и евакуация;

13. отговаря за дейността по отбранително-
мобилизационната подготовка;

14. разработва план за действие на систе-
мата на спорта при екстремни обстоятелства 
и провежда съответните мероприятия;

15. разработва план за охрана на Министер-
ството чрез физически и технически средства 
и следи за неговото изпълнение;

16. осъществява връзки и взаимодействия 
с националните служби по отношение на 
мобилизационните дейности и гражданската 
защита;

17. прилага правила и процедури за охраната 
и пропускателен режим в Министерството, 
утвърдени от министъра;

18. отговаря за организацията на пропуска-
телния режим в сградата на Министерството;

19. осигурява 24-часов режим на защита 
сигурността в Министерството;

20. осигурява функционирането и под-
дръжката на системите за охранителен и 
пропускателен режим, както и поддръжката 
и ремонта на пожароизвестителните и пожа-
рогасителните системи;

21. отговаря за организирането, управле-
нието и прилагането на мерки за мрежова и 
информационна сигурност на всички струк-
тури, програми, дейности и процеси в Ми-
нистерството;

22. организира дейностите, свързани с 
постигане на високо ниво на мрежова и ин-
формационна сигурност, и целите, заложени 
в политиката на Министерството за мрежова 
и информационна сигурност; 

23. участва в изготвянето на политиките и 
документираната информация;

24. осигурява и отговаря за мрежовата и 
информационната сигурност на Министер-
ството в съответствие с нормативната уредба, 
политиките и целите за мрежова и информа-
ционна сигурност на организацията;

25. разработва и предлага на министъра 
за утвърждаване и следи за спазването на 
вътрешните правила за всяка дейност, свър-
зана с администрирането, експлоатацията и 
поддръжката на хардуер и софтуер, и за прила-
гането на законите, подзаконовите нормативни 
актове, стандартите, политиките и правилата 
за мрежовата и информационната сигурност;

26. консултира министъра, заместник-ми-
нистрите, главния секретар и служителите на 
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ръководни длъжности по въпроси, свързани 
с мрежовата и информационната сигурност;

27. организира, координира и отговаря за 
периодичните оценки на рисковете за мрежо-
вата и информационната сигурност;

28. най-малко веднъж годишно изготвя 
доклади за състоянието на мрежовата и ин-
формационната сигурност в Министерството 
и ги представя на министъра;

29. координира обученията, свързани с 
мрежовата и информационната сигурност;

30. организира проверки за актуалността 
на плановете за справяне с инцидентите и 
плановете за действия в случай на аварии, 
природни бедствия или други форсмажорни 
обстоятелства; анализира резултатите от тях 
и организира изменение на плановете, ако е 
необходимо;

31. отговаря за водене на регистъра на 
инцидентите и за реагиране при инциденти с 
мрежовата и информационната сигурност при 
условията и по реда на Закона за киберсигур-
ност и подзаконовите актове по прилагането му;

32. уведомява за инциденти съответния 
секторен екип за реагиране на инциденти с 
компютърната сигурност в съответствие с 
изискването на действащото законодателство;

33. организира анализ на инцидентите с 
мрежовата и информационната сигурност за 
откриване на причините за тях и за пред- 
приемане на мерки за отстраняването им с 
цел намаляване на еднотипните инциденти и 
намаляване на загубите от тях;

34. следи за актуализиране на използвания 
софтуер и фърмуер;

35. следи за появата на нови киберзаплахи 
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и 
предлага адекватни мерки за противодей-
ствието им;

36. организира тестове за откриване на 
уязвимости в информационните и комуни-
кационните системи и предлага мерки за 
отстраняването им;

37. организира и сътрудничи при провеж-
дането на одити, проверки и анкети и при 
изпращането на резултатите от тях на съот-
ветния национален компетентен орган;

38. предлага санкции за лицата, нарушили 
мерките за мрежовата и информационната 
сигурност;

39. информира и съветва администратора 
или обработващия лични данни и служители-
те, които извършват обработване, за техните 
задължения по силата на нормативните актове 
за защита на личните данни;

40. наблюдава спазването на правилата за 
защита на личните данни и на политиките 
на администратора или обработващия лични 
данни по отношение на защитата на личните 
данни, включително възлагането на отго-
ворности, повишаването на осведомеността 
и обучението на персонала, който участва в 

операциите по обработване, и съответните 
проверки.

(2) Служителят по сигурността на инфор-
мацията е ръководител на звеното по ал. 1 и 
е на пряко подчинение на министъра, и го 
подпомага в правомощията му във връзка със 
защитата на класифицираната информация.

(3) Министърът може да възложи на звеното 
по ал. 1 и други функции, свързани със сигур-
ността в областта на неговата компетентност.

Раздел VІ
Финансов контрольор

Чл. 27. (1) Финансовият контрольор е на 
пряко подчинение на министъра и осъществява 
предварителен контрол за законосъобразност 
съгласно Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовият контрольор извършва 
необходимите проверки и изразява мнение за 
законосъобразност по отношение на финансо-
вата дейност на Министерството.

Раздел VII
Обща администрация

Чл. 28. (1) Общата администрация под-
помага осъществяването на правомощията 
на министъра като ръководител на админи-
страцията, създава условия за осъществяване 
дейността на специализираната администрация 
и извършва техническите дейности по адми-
нистративното обслужване.

(2) Общата администрация е организирана 
във:

1. дирекция „Административно-правно 
осигуряване“;

2. дирекция „Финансово-стопански дей-
ности“;

3. дирекция „Връзки с обществеността и 
протокол“.

Чл. 29. Дирекция „Административно-прав-
но осигуряване“:

1. осъществява процесуалното представи-
телство на министъра и на Министерството;

2. разработва проекти на нормативни актове 
от компетентността на министъра;

3. дава становища по проекти на нормативни 
актове в областта на младежта и спорта, както 
и във всички случаи, в които Министерството 
е заинтересована страна;

4. изготвя проекти на постановления, раз-
пореждания, решения и протоколни решения 
на Министерския съвет, свързани с дейността 
на Министерството;

5. изготвя проекти, съгласува по законо-
съобразност или дава становища по законо-
съобразността на административните актове, 
издавани от министъра или от упълномощено 
от него длъжностно лице;

6. участва със свои представители в съвети, 
комисии и експертни работни групи;
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7. изготвя и съгласува по законосъобразност 
проекти на договори, заповеди и други актове 
и документи;

8. следи за законосъобразността на про-
цедурите, които са свързани с възникването, 
изменянето и прекратяването на служебните 
и трудовите правоотношения;

9. изразява становища за даване на за-
дължителни предписания и за налагане на 
принудителни административни мерки и 
следи за законосъобразното провеждане на 
производството по налагане на принудителни 
административни мерки;

10. съгласува и дава становища по проекти 
на актове, с които министърът упражнява пра-
вата на държавата като едноличен собственик 
на капитала;

11. предприема правни действия по събиране 
на изискуемите вземания на Министерството;

12. изготвя правни становища и предлага 
решения на правни проблеми;

13. осъществява взаимодействие с правните 
дирекции на Министерския съвет, на минис-
терствата, както и с други административни 
структури в рамките на своята компетентност;

14. анализира съдебната практика по при-
лагането на административните актове, които 
са свързани с дейността на Министерството, 
и прави предложения за усъвършенстването 
им или за правилното им прилагане;

15. изготвя проекти на решения за пре-
доставяне или за отказ за предоставяне на 
достъп до обществена информация по Закона 
за достъп до обществена информация въз ос-
нова на представено мотивирано становище 
от съответната дирекция за наличието на 
информацията и нейния характер;

16. изготвя становища по правни въпроси, 
които са поставени от граждани и юридичес- 
ки лица, които са във връзка с дейността и 
функциите на Министерството;

17. оказва правно съдействие на министъра 
при осъществяване на правомощията му във 
връзка с дейността на второстепенните раз-
поредители с бюджет към министъра;

18. планира, организира и координира 
всички дейности във връзка с подготовката и 
провеждането на процедури за възлагане на 
обществени поръчки и изготвя план-график за 
тяхното провеждане през съответната година, 
който предлага на министъра за утвърждаване;

19. провежда процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в съответствие с норма-
тивните изисквания и приложимите правила 
за обществените поръчки на Европейската 
общност и националното законодателство;

20. изготвя проекти на договори за въз-
лагане на обществени поръчки и организира 
сключването им, и осъществява наблюдение 
върху изпълнението им съвместно с отговор-
ното административно звено, за чиито нужди 
е подписан договорът;

21. води регистър на проведените процедури 
за възлагане на обществени поръчки през съ-
ответната година и организира архивирането 
им съобразно действащите вътрешни правила;

22. подготвя становища по проекти на 
актове във връзка с прилагането на Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) и подзако-
новите актове;

23. подготвя и изпраща за публикуване в 
нормативно установените срокове необходи-
мата информация при възлагането на общест-
вените поръчки до Агенцията по обществени 
поръчки (АОП), до електронната страница на 
„Държавен вестник“ и до „Официален вест-
ник“ на ЕС;

24. следи изпълнението на договорите, 
осъществява контрол, изготвя становища за 
тяхното изпълнение и предприема нужните 
действия при тяхното приключване или пред-
срочно прекратяване; 

25. обобщава информация за планираните 
обществени поръчки, подготвя и изпраща 
предварителните обявления до АОП;

26. архивира досиета на проведените и 
приключили процедури за възлагане на об-
ществени поръчки съгласно действащите 
вътрешни правила;

27. оказва методическа помощ на второсте-
пенните разпоредители с бюджет във връзка с 
организирането, провеждането и архивирането 
на документацията, свързана с обществените 
поръчки;

28. изготвя становища и съдейства за из-
граждане на правна защита при подадени 
жалби във връзка с проведени процедури за 
възлагане на обществени поръчки;

29. изготвя вътрешните правила на Минис-
терството по ЗОП и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му;

30. при поискване от контролните органи 
представя информация за проведените общест-
вени поръчки по реда на ЗОП;

31. изготвя актовете за възникването, из-
менянето и прекратяването на служебните и 
трудовите правоотношения на служителите в 
Министерството и образува, води и съхранява 
служебните и трудовите досиета; издава, офор-
мя и заверява служебните и трудовите книжки; 
приема и обработва болничните листове;

32. изготвя, актуализира и съхранява длъж-
ностното разписание и поименното разписа-
ние на длъжностите съгласно действащото 
законодателство;

33. организира и координира дейностите по 
набиране и подбор на персонала в Министер-
ството и дава становища по компетентност 
относно предложенията за назначаване, пре-
назначаване и освобождаване на служителите;

34. организира разработването и актуали-
зирането на длъжностните характеристики на 
служителите в Министерството, като осигурява 
методическа помощ;
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35. организира и консултира всички дей-
ности, които са свързани с управлението на 
човешките ресурси в Министерството;

36. изготвя анализ на потребностите от 
обучение и годишен план за обучение на 
служителите в Министерството;

37. организира и контролира обучението 
и развитието на персонала, като предлага и 
реализира програми за обучение и професи-
онална квалификация на служителите;

38. организира и осъществява администра-
тивно обслужване, като получава, обработва, 
регистрира и предава входящата и изходящата 
кореспонденция на Министерството по пред-
назначение;

39. обработва, регистрира и съхранява и 
други документи във връзка с дейността на 
Министерството;

40. приема постъпилите жалби, молби, 
сигнали и предложения на граждани и дру-
ги документи, като ги картотекира по срок 
и изпълнител чрез въвеждане в специален 
регистър и своевременно изготвя справки за 
техния статус;

41. систематизира документите за текущо 
съхраняване, обработва, съхранява и орга-
низира използването на архивния фонд на 
Министерството; организира извършването 
на експертиза за ценността на документите и 
предаването им в Централния държавен архив;

42. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 30. Дирекция „Финансово-стопански 
дейности“:

1. разработва проект на бюджет и средно-
срочна бюджетна прогноза на Министерството 
съгласно Единната бюджетна класификация 
и в програмен формат; разработва бюджета 
и 3-годишната бюджетна прогноза на Минис-
терството по политики и програми;

2. осигурява финансово-счетоводните, 
бюджетните и стопанските дейности на Ми-
нистерството при спазване на законодател-
ството, Единната бюджетна класификация 
и приложимите за бюджетните организации 
счетоводни стандарти и указания;

3. участва в процеса на управление на 
бюджетните средства на Министерството в 
съответствие с принципите за всеобхватност, 
отчетност и отговорност, адекватност, иконо-
мичност, ефикасност, ефективност, прозрач-
ност, устойчивост и законосъобразност;

4. анализира, разпределя и утвърждава 
чрез Системата за електронни бюджетни 
разплащания (СЕБРА) лимита на разходите 
на Министерството;

5. изготвя ежемесечните и тримесечните 
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на 
сметките за средствата от Европейския съюз, 
на сметките за чужди средства и отчетите в 
програмен формат, като осигурява своевре-

менното им представяне пред съответните 
институции;

6. съставя годишния финансов отчет на 
Министерството;

7. организира единно методическо ръковод-
ство при разработването, утвърждаването и 
изпълнението на бюджета на Министерството 
и разпределянето му по организации, както 
и по въпросите, свързани с осигуряването на 
ресурси;

8. участва при разработването и поддър-
жането на система от критерии за разпреде-
ляне и контрол при разходването на целеви 
финансови средства;

9. осъществява контрол за спазване на фи-
нансовата и бюджетната дисциплина;

10. участва в подготовката на проекти на 
нормативни и административни актове в об-
ластта на финансовата и стопанската дейност 
и дава становища по тях;

11. изготвя месечните ведомости за заплати 
и извършва плащанията в Министерството;

12. отговаря за съхраняването и ползването 
на счетоводния архив;

13. упражнява контрол по опазване на 
движимото и недвижимото имущество, като 
извършва инвентаризации съгласно Закона за 
счетоводството;

14. набира и обработва информация за про-
мени в капитала, в органите на управление 
и във финансовото състояние на търговските 
дружества с държавно участие в капитала в 
областта на спорта;

15. извършва документална проверка на 
отчетните финансови документи и предвиде-
ните задължения по сключените договори за 
съответствието им с финансовото и счетоводно 
законодателство;

16. планира, организира и координира внед-
ряването на нови информационни технологии 
в Министерството и отговаря за дейностите 
по осигуряване на мрежовата и информа-
ционната сигурност на информационните 
системи съобразно изискванията на Закона 
за електронното управление;

17. организира и отговаря за дейностите, 
които са свързани с планирането, въвеждането 
в експлоатация, поддръжката и извеждането 
от експлоатация на информационните ресурси 
(техническото оборудване) в Министерството;

18. организира издаването, използването, 
подновяването и прекратяването на удостовере-
ния за електронен подпис в администрацията 
и отговаря за въвеждането и внедряването 
на системи, които са свързани с развитието 
на електронното управление и електронното 
правителство;

19. съгласува и осъществява автоматизи-
рания обмен на данни с национални и други 
информационни системи и интеграцията в 
единната комуникационна инфраструктура 
на администрацията;
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20. обезпечава работните места на служи-
телите с необходимата техника и софтуер, 
организира разпределението и техническата 
поддръжка на компютърната и периферната 
техника и актуализира информацията на ин-
тернет страницата на Министерството;

21. поддържа и управлява потребителски-
те профили за достъп до информационните 
ресурси на Министерството;

22. организира дейността на външни специ-
алисти, които обезпечават информационните 
и комуникационните системи, софтуера и 
хардуера на Министерството;

23. създава организация по здравословни 
и безопасни условия на труд;

24. организира и осъществява снабдяването 
на Министерството с дълготрайни материални 
активи, материални запаси и консумативи и 
отговаря за тяхното съхраняване, стопанисване 
и използване;

25. организира и осигурява добри санитар-
но-хигиенни условия в административните 
сгради на Министерството и прилежащите 
им терени;

26. организира и осигурява извършването на 
текущи ремонти по поддръжката на сградата 
на Министерството и прилежащите терени;

27. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 31. Дирекция „Връзки с обществеността 
и протокол“:

1. планира медийната политика за изграж-
дане публичния имидж на министъра и на 
Министерството;

2. осигурява публичност и прозрачност в 
работата на Министерството, като организира 
достъпа на гражданите до информация при 
условията и по реда, определени в Закона за 
достъп до обществена информация, и в съ-
ответствие с техните конституционни права;

3. осигурява провеждането на информаци-
онната дейност на Министерството в съответ-
ствие с държавната политика в областта на 
младежта и спорта;

4. проучва и анализира общественото мне-
ние, като предоставя на министъра информация 
по актуални въпроси, свързани с младежта и 
спорта, с цел планиране на адекватна медийна 
политика по дадена проблематика;

5. координира връзките с медиите с цел 
осигуряване на информация за дейността на 
министъра и на Министерството в публичното 
пространство;

6. координира медийното покритие на изя-
вите на министъра, на заместник-министрите 
и на служителите на Министерството;

7. съгласува с началника на кабинета ме-
дийните изяви на членовете на политическия 
кабинет;

8. участва в организирането на посещенията 
на министъра и на заместник-министрите в 
чужбина и отразяването им от медиите;

9. при необходимост и по преценка на ми-
нистъра участва в подготовката на отговорите 
на министъра за парламентарен контрол;

10. осигурява публикуването на информаци-
ята на интернет страницата на Министерството;

11. осигурява годишния абонамент за пе-
риодичния печат, публикации на рекламни 
карета и обяви за конкурси на Министерството;

12. организира архив и медиен мониторинг 
на медийните изяви на членовете на полити-
ческия кабинет;

13. съдейства на началника на кабинета 
при изготвяне програмата на министъра, на 
заместник-министрите и на главния секретар 
при официални и работни посещения в чужби-
на и в страната, както и на официални гости 
на министъра, на заместник-министрите и на 
главния секретар;

14. изготвя и координира програмите за 
посещения на чуждестранни гости по покана 
на министъра, на заместник-министрите и на 
главния секретар;

15. осъществява протоколната кореспон-
денция на министъра;

16. координира и контролира организира-
нето, провеждането и протоколното осигуря-
ване на работни срещи, дискусии, семинари, 
кръгли маси и други събития и прояви в 
Министерството;

17. подпомага организирането на приема 
на чуждестранни гости и провеждането на 
международни мероприятия;

18. работи в координация с дирекция „Дър-
жавен протокол“ на Министерството на външ-
ните работи за държавни посещения, както 
и със звената за връзки с обществеността и 
протокол в Администрацията на президента, 
с дирекция „Правителствена информационна 
служба“ на Министерския съвет и със съот-
ветните дирекции на другите министерства 
и ведомства;

19. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Раздел VIII
Специализирана администрация

Чл. 32. (1) Специализираната администра-
ция подпомага и осигурява осъществяването 
на правомощията на министъра във връзка с 
неговата специална компетентност.

(2) Специализираната администрация е 
организирана във:

1. дирекция „Инвестиционна политика“;
2. дирекция „Спорт за всички“;
3. дирекция „Спорт за високи постижения“;
4. дирекция „Методика и оценка на спорт-

ната подготовка“;
5. дирекция „Младежки политики“;
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6. дирекция „Европейски въпроси и упра-
вление на проекти“;

7. дирекция „Координация и контрол“.
Чл. 33. Дирекция „Инвестиционна поли-

тика“:
1. изпълнява инвестиционната политика 

на Министерството – придобиване на дъл-
готрайни материални активи за нуждите на 
Министерството; проучване на нуждите и 
изготвяне на предложения за ремонти и ново 
строителство; организация на изпълнението 
на строително-монтажните работи и органи-
зиране и/или осъществяване на ефективен 
инвеститорски контрол на обектите;

2. организира, разработва, съставя и от-
чита поименното разпределение на активите 
в годишната инвестиционна програма на 
Министерството;

3. проучва нуждите на Министерството и 
на второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра, предлага и обосновава необ-
ходимите капиталови разходи;

4. изготвя инвестиционна програма, обвър-
зана с програмния бюджет на Министерството, 
като планира и организира текущите и основ-
ните ремонти, както и ново строителство на 
недвижими имоти, предоставени за управление 
на Министерството;

5. изготвя финансови оценки и планира 
средствата, необходими за капиталови разходи;

6. осигурява оптималното функциониране 
и ползване по предназначение и управление 
на недвижимите имоти, спортните и други 
обекти и съоръжения, предоставени за упра-
вление на Министерството;

7. изготвя и комплектува искания за акту-
ване на имоти – държавна собственост, пре-
доставени за управление на Министерството, 
води на отчет и съхранява актовете и следи 
за своевременното им актуализиране;

8. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 
отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

9. подпомага министъра при упражняване 
на правата му на едноличен собственик на 
капитала в едноличните търговски друже-
ства и правата на собственик на капитала на 
държавата в търговски дружества в областта 
на спорта, в които държавата е акционер или 
съдружник, както и контрола върху тяхната 
дейност;

10. води регистър на търговските друже-
ства с държавно участие в капитала, в които 
министърът упражнява правата на държавата 
като едноличен собственик на капитала в 
едноличните търговски дружества и правата 
на собственик на капитала на държавата в 
търговските дружества в областта на спорта, 
в които държавата е акционер или съдружник;

11. организира дейността по формиране 
и провеждане на политиката за управление 
на държавната собственост и формиране на 
стратегията за развитие на материално-тех-
ническата база за младежта и спорта;

12. подпомага министъра при воденето на 
регистър на спортните обекти;

13. събира, проверява, съхранява, актуали-
зира и предоставя за ползване информацията 
в публичния регистър на спортните обекти и 
съоръжения, както и регистрите по чл. 75 от 
Закона за държавната собственост на имотите 
на Министерството;

14. контролира използването по предназ-
начение на спортните обекти и съоръжения, 
предоставени по съответния ред на спортните 
организации, имащи право да осъществят 
спортна дейност съгласно изискванията на 
Закона за физическото възпитание и спорта;

15. дава становища по постъпили запитвания 
на физически и юридически лица, свързани с 
ползването и предназначението на спортните 
обекти и съоръжения;

16. изготвя становища по предварително 
писмено съгласуване на разпоредителни сделки 
със спортни обекти и съоръжения – частна 
държавна собственост, извършвани от ръко-
водителите на ведомствата и от областните 
управители;

17. участва в организирането и провежда-
нето на процедури за отдаване под наем на 
недвижими имоти;

18. осигурява поддръжката на движимото 
и недвижимото имущество – държавна соб-
ственост, предоставено на Министерството 
за управление;

19. подпомага министъра при назначаване 
и освобождаване на органите на управление 
на Държавно предприятие „Български спортен 
тотализатор“ и изготвя договорите за възлагане 
на управлението;

20. подпомага министъра при изпълнение 
на държавната политика за концесиите;

21. подпомага дейността на министъра при 
процедури по учредяване на ограничени вещни 
права върху спортни обекти и имоти – дър-
жавна собственост; 

22. извършва проверки или участва в съв-
местни проверки с други служители на Ми-
нистерството или други органи във връзка с 
администрираните от дирекцията дейности;

23. подпомага правомощията на министъра 
във връзка със съгласуване на изменения на 
подробни устройствени планове за промяна 
на предназначението на урегулирани позем-
лени имоти, отредени за спортни обекти и 
съоръжения;

24. подпомага правомощията на министъра 
за съгласуване на промяна на предназначението 
на сграда или на част от сграда, отредени за 
спортни обекти и съоръжения;
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25. организира и осъществява цялостното 
техническо обслужване и логистика на звената 
в Министерството с транспорт, организационна 
техника, консумативи и инвентар;

26. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 34. Дирекция „Спорт за всички“:
1. подпомага министъра при изпълнението 

на държавната политика в областта на спорта 
за всички, на спорта за хора с увреждания и 
на спорта за учащите в системата на предучи-
лищното, училищното и висшето образование, 
включително за децата в риск, и дейността на 
спортните училища;

2. разработва стратегически документи 
съвместно със заинтересованите страни и 
предлага политики за развитие на спорта за 
всички, прави предложения за промени в зако-
нодателството, свързани със спорта за всички, 
със спорта за хора с увреждания, спорта за 
учащи и с дейността на спортните училища;

3. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 
отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

4. разработва програми за развитие на спор-
та за всички и на спорта за хора с увреждания, 
както и за спорта за учащи и прави предложе-
ния и изготвя становища до министъра, които 
са свързани с тяхното финансиране;

5. изготвя предварителни и последващи 
оценки на въздействието на стратегически 
документи и нормативни актове за развитие 
на спорта за всички;

6. прави предложения и изготвя становища 
до министъра, които са свързани с подпома-
гането на общественополезната дейност на 
многоспортови федерации, които са създадени 
по обединяващ принцип;

7. прави предложения и изготвя становища 
до министъра, които са свързани с подпома-
гане изпълнението на програми и проекти на 
спортни организации и/или техни членове за 
развитие на спорта за всички, спорта за учащи 
и спорта за хора с увреждания, както и на 
спортно-туристическите дейности;

8. подпомага министъра при реализиране на 
политиката, която е свързана с повишаване на 
квалификацията, професионалната реализация 
и преквалификация на спортните специалисти 
в областта на спорта за всички, спорта за 
учащи и спорта за хора с увреждания;

9. подпомага министъра при воденето на 
регистър на треньорските кадри;

10. подпомага министъра при реализиране 
на политиката в областта на спортно-туристи-
ческите дейности и при воденето на регистър 
на Националната организация за спортно-
туристическа дейност и членуващите в нея 
туристически дружества;

11. подпомага министъра при реализиране 
на политиката в областта на спорта за учащи и 
събира, обработва и съхранява данни и инфор-
мация във връзка с Националната организация 
за университетски спорт и нейните членове;

12. подпомага министъра съвместно с На-
ционалната паралимпийска организация при 
осъществяване на дейности, които са свърза-
ни с участието на спортисти с увреждания в 
паралимпийски игри;

13. дава становища на министъра за откри-
ване, преобразуване, промяна и закриване на 
спортни училища;

14. координира, изготвя проект и предлага 
на министъра за утвърждаване държавния 
план-прием за държавните и общинските 
спортни училища;

15. инициира и участва в разработването 
на учебни програми, тестове за прием, нор-
мативи за оценка на учениците и специфична 
документация във връзка със специализираната 
подготовка на учениците в спортните училища;

16. предлага на министъра мерките за 
закрила на деца с изявени дарби в областта 
на спорта за включване в програмата на мер-
ките, която се изготвя по реда на Наредбата 
по чл. 5а от Закона за закрила на детето, и 
предлага изпълнението на мерки за закрила по 
отношение на ученици в държавните спортни 
училища и ученици в частните училища, ко-
ито са постигнали високи спортни резултати;

17. обобщава мотивираните искания на 
кметовете на общини за осигуряване на фи-
нансови средства за предоставяне на закрила 
по реда на Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби в областта на спорта;

18. предлага на министъра налагането на 
дисциплинарни наказания на директорите на 
държавните спортни училища;

19. организира, координира и участва при 
извършване на атестирането на директорите 
на държавните спортни училища;

20. осъществява координация и контрол 
на дейностите, които са свързани с учебно-
тренировъчния, спортно-състезателния и 
възстановителния процес на учениците от 
държавните спортни училища;

21. предлага на министъра за съгласуване 
училищните учебни планове и за утвърждаване 
осъществения прием на държавните спортни 
училища за съответната учебна година;

22. осъществява мониторинг за реализира-
нето на проектите по програмите в областта 
на спорта за всички, спорта за хора с увреж-
дания, спорта за учащи и спортните училища;

23. участва в съвместни проверки с други 
служители на Министерството или други 
органи във връзка с администрираните от 
дирекцията дейности;

24. дава становища за държавни и други 
награди на спортисти, спортни специалисти, 
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деятели и други лица с принос в областта на 
развитието на спорта за всички и спорта за 
хора с увреждания;

25. предлага за награждаване ученици, 
учители по спортна подготовка и директори 
на държавни спортни училища за постигнати 
високи резултати и съществен принос за из-
дигане престижа на българския спорт;

26. обработва и систематизира информация 
в областта на спорта за всички, спорта за уча-
щи и спорта за хора с увреждания и участва 
в мониторинга за оценка на укрепващата 
здравето физическа активност;

27. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 35. Дирекция „Спорт за високи по-
стижения“:

1. подпомага министъра съвместно с бъл-
гарските спортни федерации, Българския 
олимпийски комитет, ведомствата и общините 
при разработването на държавната политика 
в областта на спорта за високи постижения;

2. прави предложения при разработване 
на проекти на нормативни актове, които са 
свързани със спорта за високи постижения;

3. изготвя предварителни и последващи 
оценки на въздействието на стратегически 
документи и нормативни актове в областта 
на спорта за високи постижения;

4. разработва условията и реда за предос-
тавяне на публични средства, обект на дър-
жавна политика, на спортните организации 
по програми в областта на спорта за високи 
постижения;

5. подпомага, координира и анализира съв-
местно със спортните федерации тренировъч-
ния процес и подготовката на олимпийските 
отбори;

6. координира дейности, които са свързани 
с участието на официалните български делега-
ции за участие в олимпийски и паралимпийски 
игри и в олимпийски и младежки фестивали;

7. координира и подпомага дейности, които 
са свързани с изпълнението на програми и 
проекти на спортни организации и техни-
те членове в областта на спорта за високи 
постижения, и осъществява мониторинг за 
реализирането им;

8. подпомага изпълнението на програмите 
за повишаване квалификацията на спортните 
специалисти в областта на спорта за високи 
постижения;

9. координира дейности, които са свързани 
със спортно-техническото, материално-тех-
ническото, научно-информационното и ме-
дицинското осигуряване на подготовката на 
националните отбори и спортисти за участие 
в олимпийските игри;

10. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 

отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

11. дава становища за държавни и други 
награди на спортисти, спортни специалисти, 
деятели и други лица с принос в областта на 
спорта;

12. подготвя предложения до министъра 
за награждаване на спортисти, треньори и 
длъжностни лица с парични награди от Ми-
нистерството за постигнати от тях спортни 
резултати и класирания;

13. подготвя предложения до министъра 
за отпускане на пожизнени месечни премии 
на спортисти, медалисти от олимпийски и 
паралимпийски игри, на личните им треньори 
и на старши треньори;

14. подготвя предложения до министъра 
за отпускане на парични помощи на децата 
на олимпийски и паралимпийски медалис-
ти, чието право за получаване на пожизнена 
месечна премия е прекратено поради смърт;

15. събира, систематизира и съхранява ин-
формация за лицензираните спортни организа-
ции и на членуващите в тях спортни клубове;

16. подпомага министъра при воденето на 
регистър на спортните федерации и спортните 
клубове – техни членове, и регистър за обе-
динените спортни клубове и техните членове;

17. събира, систематизира и съхранява ин-
формация за представянето на българските 
спортисти на световни и европейски първенства 
и на олимпийски игри;

18. участва в съвместни проверки с други 
служители на Министерството или други 
органи във връзка с администрираните от 
дирекцията дейности;

19. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 36. Дирекция „Методика и оценка на 
спортната подготовка“:

1. организира и извършва научно-приложна 
и научноизследователска дейност в областта 
на спорта за високи постижения въз основа 
на тестването на състезателите от национал-
ните отбори и спортистите от центровете за 
подготовка на резерва за спорта за високи 
постижения към държавните спортни училища;

2. подпомага министъра при внедряването 
на научните достижения в областта на спорта 
в тренировъчния процес;

3. провежда текущи и етапни, лабораторни и 
теренни тестове по специализирани методики 
за контрол на спортната подготовка;

4. прилага методики за физикално възста-
новяване след тренировъчни натоварвания на 
националните състезатели;

5. анализира и оценява ефективността на 
тренировъчните въздействия върху тестваните 
спортисти и дава препоръки за оптимизиране 
на подготовката им;
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6. изготвя критерии за оценка на функци-
оналното състояние, физическите и психиче-
ските качества на спортистите;

7. създава и поддържа база данни за нивата 
на тренираност и ефективност на спортната 
подготовка;

8. организира разработването на нови тесто-
ви методики за оценка на нивото на спортната 
подготовка съвместно с българските спортни 
федерации и съдейства на спортните федера-
ции за включването им в спортната практика;

9. участва в разработването и внедряване-
то на критерии за подбор на перспективни 
състезатели;

10. подпомага оптимизирането на трениро-
въчния процес чрез внедряване в практиката 
на научните достижения в областта на спорта;

11. координира с българските спортни фе-
дерации дейностите за контрол на ефекта от 
тренировъчните въздействия;

12. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 
отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 37. Дирекция „Младежки политики“:
1. подпомага министъра при планирането 

и изпълнението на националната политика 
за младежта;

2. разработва стратегически документи в 
областта на националната политика за мла-
дежта в координация със заинтересованите 
страни и изготвя предварителни оценки на 
въздействието;

3. наблюдава и оценява изпълнението на 
стратегическите документи, като извършва и 
последващи оценки на въздействието;

4. разработва проекти на нормативни актове 
във връзка с прилагането на националната 
политика за младежта и изготвя оценки на 
въздействието;

5. участва в синхронизирането на нацио-
налното законодателство с актовете на Ев-
ропейския съюз, свързани с политиките за 
младежта;

6. подготвя задания за социологически и 
статистически проучвания, които са свързани с 
планирането и изпълнението на националната 
политика за младежта;

7. събира, обработва и анализира инфор-
мация за добри практики и инициативи на 
организации на младите хора в страната, 
осигурява и координира информационния 
обмен с младежките организации и други 
нестопански организации, работещи със и за 
младите хора, както и с областните админи-
страции и общините при осъществяването на 
политиките за младежта;

8. организира и координира дейности в 
изпълнение на младежки политики на Евро-
пейския съюз и неговите институции, в т.ч. 
Съвета на Европейския съюз, Европейската 
комисия, Европейския парламент и Европей-
ския комитет на регионите, както и Съвета на 
Европа, Организацията на обединените нации 
и други международни организации и донори;

9. поддържа контакти и сътрудничи с 
държавните органи и с неправителствени 
организации в други държави, както и с 
международни организации и институции, 
чиято дейност е свързана с реализирането на 
политики за младежта;

10. предлага и участва в изработването и 
актуализирането и отговаря за прилагането 
на нормативните актове и на индивидуалните 
и общите административни актове, свързани 
с функционалната є компетентност;

11. организира, координира, контролира и 
прилага управлението на инструменти за фи-
нансиране на младежки дейности от държавния 
бюджет чрез бюджета на Министерството и 
от европейски и международни финансови 
източници;

12. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 
отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

13. осъществява мониторинг и оценява 
изпълнението на проектите по програмите 
за младежта, като представя на министъра 
доклад с констатации и препоръки;

14. организира и обезпечава дейността на 
консултативни и обществени органи за мла-
дежта към министъра;

15. организира и отговаря за популяри-
зиране на актуална младежка информация 
чрез Националната информационна система 
за младежта;

16. участва в съвместни проверки с други 
служители на Министерството или други 
органи във връзка с администрираните от 
дирекцията дейности;

17. изгражда, управлява и поддържа сис-
тема за дистанционно подаване на проектни 
предложения;

18. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

Чл. 38. Дирекция „Европейски въпроси и 
управление на проекти“:

1. организира и координира международната 
дейност на Министерството;

2. подпомага министъра при съгласуването 
и подготовката на двустранни и многостранни 
международни договори в областта на мла-
дежта и спорта;

3. следи и контролира изпълнението на 
задълженията на страната, произтичащи от 
международни договори и от членството в 
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международни организации в областта на 
младежта и спорта;

4. подготвя информации и справки, свър-
зани с международната спортна и младежка 
дейност;

5. подпомага популяризирането на българ-
ския спорт в чужбина;

6. подпомага българските лицензирани 
спортни организации в процеса на получа-
ване на визи от чуждестранни спортисти във 
връзка с участието им в спортни прояви в 
Република България;

7. организира и подпомага участието на 
министъра и други представители на Минис-
терството в международни прояви в страната 
и в чужбина;

8. подготвя командироването в чужбина и 
осигурява логистично обезпечаване;

9. организира международни срещи и осъ-
ществява международна протоколна дейност;

10. осигурява преводите при срещи с чуждест- 
ранни представители и извършва преводи на 
материали и документи, свързани с дейността 
на Министерството;

11. осъществява координацията на цялост-
ната дейност на Министерството по въпросите 
на Европейския съюз в областта на младежта 
и спорта;

12. подпомага правомощията на министъра 
във връзка с прилагането на европейските 
политики в областта на младежта и спорта;

13. осигурява участието на представителите 
на Министерството в работата на Съвета по 
европейските въпроси и администрира дей-
ността на работна група 36 „Младеж и спорт“ 
към Съвета по европейските въпроси;

14. осъществява подготовката и съгласува-
нето на проекти на национални позиции по 
въпросите на младежта и спорта и участие в 
работните органи на Съвета на Европейския 
съюз и на Европейската комисия;

15. осъществява координация с Постоянното 
представителство на Република България към 
Европейския съюз и подготвя българското 
участие в работата на Съвета на Европейския 
съюз във Формат „Младеж“ и „Спорт“, както 
и в работата на спомагателните му органи;

16. извършва проучвания, анализира и 
систематизира информацията за европейските 
политики в областта на младежта и спорта и 
информира звената в Министерството;

17. въвежда система за споделени знания 
и поддържа актуална информация в нея за 
европейските политики в областта на младеж- 
та и спорта;

18. поддържа и споделя актуална информа-
ция за програми и проекти на Европейския 
съюз в областта на младежта и спорта;

19. съдейства за и насърчава участието на 
български представители в структурите, които 
формират международната младежка и спортна 

политика, и поддържа актуална информация 
за участията;

20. съдейства за информационното осигуря-
ване по отношение на участието на лицензи-
раните спортни организации в международни 
програми в областта на спорта;

21. съдейства за изпълнение на ангажи-
ментите на Министерството към Съвета на 
Европейския съюз, Европейската комисия, 
Европейския парламент, Организацията на 
обединените нации, в т.ч. ЮНЕСКО, Светов-
ната здравна организация, Световната анти-
допингова агенция и Съвета на Европа, и др.;

22. съвместно с дирекция „Спорт за всич-
ки“ участва в координацията на дейността на 
национално ниво и представлява Република 
България по линия на укрепващата здравето 
физическа активност;

23. изготвя информация за развитието и 
перспективите в областта на младежта и спорта 
и за мястото на българския спорт в световен 
мащаб с оглед на световните и европейските 
практики;

24. организира и координира подготовката, 
разработването и представянето на проекти 
за финансиране по оперативните програми и 
по други програми на Общността и от меж-
дународни финансови институции;

25. координира и участва в изпълнението на 
международни проекти и програми, в които 
Министерството е страна, като методически 
подпомага звената за изпълнение на проектите;

26. изготвя и представя периодични докла-
ди, информация и справки за напредъка на 
проектите, администрирани от дирекцията, на 
съответните европейски и национални органи 
и наблюдаващи институции;

27. изготвя и представя периодично инфор-
мация относно състоянието на изпълняваните 
от Министерството и второстепенните разпо-
редители проекти, докладва пред ресорния 
заместник-министър рисковете и статуса на 
проектите и изготвя информация за управля-
ващите органи по оперативните програми и 
отговорните институции;

28. следи за възможностите за кандидат-
стване по европейски програми и инициа-
тиви, финансирани от други международни 
организации, и проучва възможностите за 
нови източници за финансиране на проекти 
в областта на младежта и спорта;

29. организира и координира дейности-
те, свързани с осигуряване на публичност 
и прозрачност относно получените от ЕС и 
международните финансови институции сред-
ства по проектите, както и относно тяхното 
изпълнение;

30. организира международни срещи, семи-
нари, кръгли маси, пресконференции и други 
събития и прояви, свързани с изпълнението 
на проектите, финансирани по оперативни 
програми и други донорски източници;
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31. участва в разработването на програм-
ния формат на бюджета и на средносрочната 
бюджетна прогноза на Министерството и на 
отчета на бюджета по програмите в областта 
на функционалната си компетентност;

32. осъществява и други функции, възло-
жени със заповед на министъра.

Чл. 39. (1) Дирекция „Координация и 
контрол“:

1. подпомага министъра при осъществяване 
на контролните му правомощия по Закона за 
физическото възпитание и спорта и Закона 
за младежта;

2. извършва планови проверки по утвър-
ден от министъра годишен план, основан на 
оценката на риска;

3. извършва проверки по сигнали, както 
и други проверки, възложени от министъра;

4. извършва проверки по сигнали, молби, 
жалби и заявления на граждани и организации 
срещу незаконни или неправилни действия от 
спортни и други организации;

5. предлага на министъра или на оправомо-
щен от него заместник-министър предприемане 
на действия по налагане на принудителни 
административни мерки при установяване на 
нарушения на Закона за физическото възпита-
ние и спорта и на актовете по прилагането му;

6. предлага на министъра или на оправомо-
щен от него заместник-министър предприемане 
на действия по налагане на административни 
наказания, които са предвидени в Закона за 
физическото възпитание и спорта, при уста-
новяване на нарушения по същия закон и на 
актовете по прилагането му;

7. предлага на министъра или на оправо-
мощен от него заместник-министър да сезира 
компетентните органи при установяване на 
закононарушения;

8. изготвя ежегоден доклад, съдържащ 
информация за резултатите от извършваната 
контролна дейност;

9. участва в разработването на общински 
спортни политики с оглед на прилагането на 
държавната политика в областта на спорта;

10. осъществява координацията по места с 
органите на местното самоуправление и мест-
ната администрация и с областните управители 
по въпроси от компетентност на министъра;

11. изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, както и от разпореж-
дания на министъра.

(2) При извършването на проверките по 
ал. 1 служителите на дирекцията осъществяват 
контрол върху дейността на организациите и 
контрол за разходването на финансови сред-
ства, предоставени от Министерството.

(3) Служителите на дирекцията упражняват 
контрол върху:

1. спортните организации и други лица, 
които предоставят спортни услуги;

2. лица, които са получили финансово под-
помагане по Закона за физическото възпитание 
и спорта и по чл. 8 от Закона за младежта;

3. лица, които имат сключен договор за 
наем или за учредено право на ползване или 
право на строеж за спортни обекти;

4. лица, които извършват дейност по Закона 
за физическото възпитание и спорта, без да 
отговарят на изискванията му;

5. други лица, посочени в заповед на ми-
нистъра или в сигнал или жалба на граждани 
или организации.

(4) При извършване на проверките слу-
жителите на дирекцията се легитимират със 
заповед за проверка и имат право:

1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да изискват писмени обяснения, доку-

менти и друга информация на хартиен или 
електронен носител;

3. да проверяват счетоводни, търговски и 
други документи;

4. да изискват от трети лица сведения, до-
кументи и друга информация на хартиен или 
електронен носител;

5. да изискват проверяваните лица да 
се явят в сградата на Министерството и да 
осигурят достъп до всички места, в които 
проверяваните лица са осъществявали или 
осъществяват дейност;

6. да изискват информация от централните 
и териториални органи за осъществения от 
тях контрол върху съответните лица и тяхната 
дейност.

Раздел IХ
Организация на работата в Министерството

Чл. 40. (1) Организацията на работата в 
Министерството се осъществява по реда на 
правилника.

(2) Министърът по предложение на главния 
секретар издава Вътрешни правила за оборот 
на електронни документи и документи на 
хартиен носител.

(3) Съгласувателните процедури в Минис-
терството се определят с Вътрешните правила 
по ал. 2.

Чл. 41. Държавните служители и лицата, 
работещи по трудово правоотношение, из-
пълняват възложените им задачи и отговарят 
пред прекия си ръководител за изпълнение-
то на работата съобразно длъжностните си 
характеристики и Кодекса за поведение на 
държавните служители.

Чл. 42. (1) За образцово изпълнение на 
служебните си задължения държавните слу-
жители в Министерството имат право на 
отличия в съответствие със Закона за дър-
жавния служител.

(2) Условията за присъждане на отличия 
се определят от министъра по предложение 
на главния секретар.
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(3) Награждаването на служителите в 
Министерството се извършва със заповед 
на министъра.

Чл. 43. (1) Непосредственото ръководство 
на дирекциите се осъществява от техните 
директори.

(2) Директорът на дирекция:
1. отговаря за законосъобразното изпъл-

нение на функциите и действията на слу-
жителите в ръководената от него дирекция;

2. разработва и докладва на министъра, 
на заместник-министрите или на главния 
секретар материалите по въпроси, включе-
ни във функциите на ръководената от него 
дирекция;

3. участва в съвещания и заседания при 
министъра, при заместник-министрите или 
при главния секретар;

4. насочва и подписва материали, подгот-
вени по въпроси, включени във функциите 
на ръководената от него дирекция;

5. разпределя задълженията и работата 
между звената или служителите в дирекцията.

(3) При отсъствие директорът се замества 
от служител, определен от министъра.

Чл. 44. (1) Документите, изпратени до 
Министерството от държавни органи, от юри-
дически или физически лица, се завеждат в 
звеното за административно обслужване във 
входящ регистър, като се отбелязва датата 
на получаване.

(2) При завеждането на документите се 
извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени в тях, и се образува 
служебна преписка.

(3) Контролът по документооборота и 
дейностите, свързани с финализирането и 
произнасянето по преписките, се упражнява 
всеки месец на 1-во число от съответния 
директор на дирекция.

Чл. 45. Служебните преписки подлежат 
на насочване според адресата или съдържа-
нието им.

Чл. 46. Достъпът на външни лица в 
сградата на Министерството се осъщест-
вява съгласно Инструкцията за охраната и 
пропускателния режим в Министерството, 
издадена от министъра.

Чл. 47. Приемното време на министъра, 
включително за изслушване на граждани 
и представители на организации относно 
предложения и сигнали, приемното време 
на заместник-министрите и на главния се-
кретар, както и на административните звена, 
които обслужват граждани, се оповестява на 
специално обозначени места в сградата на 
Министерството.

Чл. 48. (1) Работното време на служите-
лите в администрацията на Министерството 
е 8 часа дневно с променливи граници и 40 
часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Служителите сами определят началото 
на работното си време, което може да бъде 
в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на ра-
ботното време се определя в зависимост от 
началото на работния ден след задължително 
отработване на 8 часа дневно.

(3) Служителите ползват обедна почивка 
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(4) Министърът може да установи и друго 
работно време за служители от определени 
административни звена с цел осигуряване 
на необходимите условия за изпълнение на 
функциите на Министерството и на адми-
нистрацията му.

(5) Работното време на звеното за адми-
нистративно обслужване на физически и 
юридически лица се поставя на видно място 
в сградата на Министерството. 

Чл. 49. (1) Приемът на граждани и пред-
ставители на организации и изслушването на 
техните предложения и сигнали се извършва 
всеки вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. 
в приемната на Министерството. Информация 
за това се оповестява на интернет страницата, 
както и на указателното табло в сградата на 
Министерството.

(2) Предложенията и сигналите, писмени 
или устни, могат да се подават лично или 
чрез упълномощен представител. 

(3) Не се образува производство по ано-
нимни предложения и сигнали, както и по 
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър-
шени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали 
се считат тези, в които не са посочени:

1. имената по документ за самоличност и 
адресът – за българските граждани;

2. имената по документ за самоличност, 
личният номер и адресът – за чужденец;

3. фирмата на търговеца или наименова-
нието на юридическото лице, изписани и на 
български език, седалището и последният 
посочен в съответния регистър адрес на уп-
равление и електронният му адрес;

4. предложения и сигнали, които, въпреки 
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са под- 
писани от автора или от негов представител 
по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, 
извършени преди повече от две години, се 
считат тези, които засягат факти и събития, 
случили се преди повече от две календар-
ни години преди подаването или заявяването 
на сигнала, установено чрез датата на пода-
ването или заявяването в приемната или в 
деловодството на Министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на 
организацията и дейността на администра-
тивни структури към министъра могат да се 
правят до техните ръководители. Преписи 
от тези предложения могат да се изпращат 
и до министъра.
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(7) Сигнали за злоупотреби с власт и ко-
рупция, лошо управление на държавно иму-
щество или за други незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия 
на административни органи или длъжностни 
лица в съответните администрации, с които 
се засягат държавни или обществени инте-
реси, права или законни интереси на други 
лица, могат да се подават:

1. до министъра, когато сигналът се отнася 
до служители на Министерството;

2. до министъра, когато сигналът се от-
нася до ръководители на административни 
структури към министъра; 

3. до съответните ръководители на ад-
министративни структури към министъра, 
когато сигналът се отнася до служители на 
тези структури или до министъра;

4. до Министерския съвет, когато сигналът 
се отнася до министъра като администрати-
вен орган; 

5. по преценка на подателя сигналът може 
да се подаде и чрез министъра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 50. Правилникът се приема на ос-

нование чл. 42, ал. 4 от Закона за админи-
страцията.

Приложение 
към чл. 20, ал. 2

Численост на персонала в административни-
те звена на Министерството на младежта и 

спорта – 186 щатни бройки

Политически кабинет, в т.ч. съветници, 
експерти и сътрудници 8

Заместник-министри 2

Началник на кабинет 1

Парламентарен секретар 1

Съветници, експерти и технически 
сътрудници 4

Главен секретар 1

Инспекторат 3

Финансов контрольор 1

Звено „Вътрешен одит“ 6

Звено „Сигурност“ 4

Обща администрация, в т.ч.: 45

дирекция „Административно-правно 
осигуряване“ 17

дирекция „Финансово-стопански 
дейности“ 22

дирекция „Връзки с обществеността 
и протокол“ 6

Специализирана администрация, в т.ч.: 118

дирекция „Инвестиционна политика“ 18

дирекция „Спорт за всички“ 19

дирекция „Спорт за високи постижения“ 14

дирекция „Методика и оценка на 
спортната подготовка“ 12

дирекция „Младежки политики“ 16

дирекция „Европейски въпроси и 
управление на проекти“ 14

дирекция „Координация и контрол“ 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образовани-
ето и науката за 2022 г. в размер 3 500 000 лв. 
за изпълнение на Национална програма за 
полярни изследвания „От полюс до полюс“ 
(НППИ) 2022 – 2025 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчи-
ва връзка образование – наука – бизнес като 
основа за развитие на икономика, базирана 
на знанието“ по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2022 г. 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 
2022 г. и във връзка с Решение № 391 на Ми-
нистерския съвет от 2022 г. за одобряване на 
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Национална програма за полярни изследвания 
„От полюс до полюс“ (НППИ) 2022 – 2025 г.

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

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. в общ размер 
39 036 850 лв. за доизграждане, модернизиране 
и функциониране на научната инфраструктура 
в изпълнение на Националната пътна карта 
за научна инфраструктура 2020 – 2027 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчи-
ва връзка образование – наука – бизнес като 
основа за развитие на икономика, базирана 
на знанието“ по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 

за 2022 г. и във връзка с Решение № 328 на 
Министерския съвет от 2021 г. за приемане 
на актуализирана Национална пътна карта за 
научна инфраструктура 2020 – 2027 г.

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

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдени разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на външните работи за 2022 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдени разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на активната двустранна 
и многостранна дипломация“, бюджетна 
програма „Международно сътрудничество и 
глобални политики“ с 80 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на публичната дипломация 
и публичните дейности в подкрепа на целите 
на външната политика“, бюджетна програма 
„Публична дипломация“ с 80 000 лв.

Чл. 2. По бюджета на Министерството 
на външните работи за 2022 г., по „Полити-
ка в областта на публичната дипломация и 
публичните дейности в подкрепа на целите 
на външната политика“, бюджетна програма 
„Публична дипломация“, да се създаде адми-
нистриран разходен параграф „Дейности по 
присъединяване на България към Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и 
развитие в изпълнение на Пътната карта за 
действията по присъединяване на Република 
България към ОИСР в периода 2021 – 2023 г.“ 
в размер 80 000 лв.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. във връзка с увеличаване капитала 

на търговско дружество

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

Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. за допълнителни плащания в частта на 
финансирането на бюджетното салдо за сметка 
на централния бюджет в размер 1 000 000 лв. 
за увеличаване капитала на „Сердика спортни 
имоти“ – ЕАД.

Чл. 2. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

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

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4438

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г. в размер 12 164 400 лв. за изплаща-

не на обезщетение по постановено съдебно 
решение за претърпени имуществени вреди.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на планираните за съдебни и арбитраж-
ни производства – за защита на държавния 
интерес в образуваните производства пред 
правораздавателните органи в страната и 
чужбина, по централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2022 г. по „Политика 
в областта на ефективното събиране на всич-
ки държавни приходи“, бюджетна програма 
„Администриране на държавните приходи“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. 

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. и по 
централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

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

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 175 000 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 2022 г. 
за разходи за персонал.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 6.2.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите по показател „Персонал“ по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г., както следва:

1. „Политика в областта на противо-
действието на престъпността и опазването 
на обществения ред“, бюджетна програма 
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„Противодействие на престъпността, опаз-
ване на обществения ред и превенция“ – 
120 000 000 лв.;

2. „Политика в областта на защитата на 
границите и контрол на миграционните про-
цеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, 
охрана на държавната граница, регулиране 
и контрол на миграционните процеси“ – 
25 000 000 лв.;

3. „Политика в областта на пожарната 
безопасност и защитата на населението при 
извънредни ситуации“, бюджетна програма 
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието при пожари, бедствия и извънредни 
ситуации“ – 15 000 000 лв.;

4. „Политика в областта на управлението и 
развитието на системата на Министерството 
на вътрешните работи“ – 15 000 000 лв., в т.ч.:

а) бюджетна програма „Информационно 
осигуряване и административно обслужва-
не“ – 8 000 000 лв.;

б) бюджетна програма „Медицинско об-
служване“ – 5 000 000 лв.;

в) бюджетна програма „Научни изслед-
вания и разработки, обучения и квалифика-
ция“ – 2 000 000 лв.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 6.2.1 и 
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за 
Селскостопанската академия за 2022 г. чрез 
бюджета на Министерството на земеделието

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер на 5 500 000 лв. чрез бюджета 
на Министерството на земеделието за 2022 г. 

за Селскостопанската академия за увеличение 
на трудовите възнаграждения на работещите 
в Селскостопанската академия за изпълнение 
на научно-приложната, иновативната и образо-
вателната дейност в областта на земеделието 
и храните.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централния 
бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики 
по чл. 1, ал. 5, т. 1.3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Министърът на земеделието да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на земеделието за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 1.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на земеделието и на 
председателя на Селскостопанската академия.

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

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4441

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 
ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на правосъ-
дието за 2022 г. в размер 10 968 000 лв. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите за персонал по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2022 г., 
както следва:

1. по „Политика в областта на правосъдие-
то“, бюджетна програма „Охрана на съдебната 
власт“, с 2 772 000 лв.;

2. по „Политика в областта на изпълнение на 
наказанията“ с 8 196 000 лв., в т.ч. 5 196 000 лв. 
по бюджетна програма „Затвори – изолация 
за правонарушителите“ и 3 000 000 лв. по 
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13. осъществява административен контрол 
по изпълнение на изискванията за сключване 
на договорите за отпускане на лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели, за-
плащани напълно или частично от НЗОК/
РЗОК, за домашно лечение на територията на 
страната, както и на високоспециализирани 
апарати/уреди за индивидуална употреба на 
основание заповед на управителя на НЗОК;“.

2. Досегашната т. 12 става т. 14 и думите 
„органа на изпълнителната власт“ се заменят 
с „управителя на НЗОК“. 

§ 4. В чл. 34 се създават т. 26 – 27:
„26. осъществява дейността по разглеждане 

на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, 
съответно ремонти, на обща стойност, равна 
или по-висока от 1000 лв., и по подготовка 
на одобренията/отказите/прекратяване на 
производството;

27. осъществява процесуално представи-
телство по дела от функционалната компе-
тентност на дирекцията.“

§ 5. В чл. 42 се създават т. 16 – 20:
„16. сключва, изменя и прекратява дого-

ворите с лицата по чл. 88, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания;

17. издава мотивиран отказ за сключва-
не на договори с лицата по чл. 88, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания на основа-
нията, предвидени в наредбата по чл. 45, 
ал. 9 от ЗЗО; 

18. се произнася по заявления на обща 
стойност до 1000 лв. за предоставянето на 
ПСПСМИ, съответно ремонти за хора с 
увреждания;

19. заплаща на лицата по чл. 88, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания за предоставе-
ните от тях ПСПСМИ и ремонтни дейности 
за хората с увреждания при спазване на реда 
и условията за отчетност, предвидени в на-
редбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО и сключените 
индивидуални договори;

20. определя със заповед състава на ко-
мисии по повод дейността по разглеждане 
на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, 
съответно ремонти на обща стойност до 
1000 лв.“

§ 6. В чл. 44 се създават т. 10 – 11:
„10. осъществява дейността по разглеждане 

на заявленията за предоставяне на ПСПСМИ 
и ремонтни дейности на обща стойност до 
1000 лв. и по подготовка на одобренията/
отказите/прекратяване на производството;

11. осъществява дейностите, свързани с 
отчитане и заплащане на ПСПСМИ и ре-
монтни дейности.“

§ 7. В чл. 45 се създават т. 3 – 5:
„3. осъществява непосредствен контрол по 

изпълнение на договорите за предоставяне на 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността 
на Националната здравноосигурителна каса 
(обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 

61 и 78 от 2019 г., бр. 60 и 86 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 1 се създават т. 13 – 14:
„13. се произнася по заявления на обща 

стойност, равна или по-висока от 1000 лв., 
за предоставянето на помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински 
изделия (ПСПСМИ), съответно ремонти за 
хора с увреждания;

14. определя със заповед състава на коми-
сиите за разглеждане на заявления за пре-
доставяне на ПСПСМИ, съответно ремонти, 
на обща стойност, равна или по-висока от 
1000 лв.“

§ 2. В чл. 19, ал. 3 числото „2267“ се за-
меня с „2367“. 

§ 3. В чл. 22, ал. 4 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създават се нова т. 12 и т. 13:
„12. осъществява административен кон-

трол по изпълнение на изискванията за 
сключване на договорите с НЗОК/РЗОК 
за оказване на медицинска и/или дентална 
помощ на основание заповед на управителя 
на НЗОК;

бюджетна програма „Следствени арести и 
пробация“.

Чл. 3. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2022 г.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4442
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ПСПСМИ и ремонтни дейности, предвиден 
в ЗЗО и наредбата по чл. 89, ал. 8 от Закона 
за хората с увреждания;

4. осъществява дейността по разглеждане 
на заявленията за предоставяне на ПСПСМИ 
и ремонтни дейности на обща стойност до 
1000 лв. и по подготовка на одобренията/
отказите/прекратяване на производството;

5. осъществява дейностите, свързани с 
отчитане и заплащане на ПСПСМИ и ре-
монтни дейности.“

§ 8. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 
се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред „Административно звено“ в 
колона „Численост – брой“ числото „2267“ 
се заменя с „2367“.

2. На ред „Централно управление“ в ко-
лона „Численост – брой“ числото „344“ се 
заменя с „358“.

3. На ред „Инспекторат“ в колона „Числе-
ност – брой“ числото „10“ се заменя с „12“.

4. На ред „Обща администрация“ в колона 
„Численост – брой“ числото „95“ се заменя 
с „97“.

5. На ред „Дирекция „Финансово-счето-
водни дейности“ в колона „Численост – брой“ 
числото „14“ се заменя с „16“.

6. На ред „Специализирана администра-
ция“ в колона „Численост – брой“ числото 
„221“ се заменя с „231“.

7. На ред „Дирекция „Лекарствени про-
дукти, медицински изделия, диетични хра-
ни и помощни средства“ в колона „Числе-
ност – брой“ числото „40“ се заменя с „47“.

8. На ред „Дирекция „Бюджет и финансо-
ви параметри“ в колона „Численост – брой“ 
числото „23“ се заменя с „25“.

9. На ред „Дирекция „Информационни 
технологии и системи за здравноосигурител-
ни плащания“ в колона „Численост – брой“ 
числото „28“ се заменя с „29“.

10. На ред „Териториални поделения“ в 
колона „Численост – брой“ числото „1923“ 
се заменя с „2009“.

Заключителни разпоредби
§ 9. В срок до един месец от влизането в 

сила на правилника управителят утвърждава 
длъжностно разписание на служителите в 
ЦУ на НЗОК и РЗОК.

§ 10. Правилникът за изменение и до-
пълнение на Правилника за устройството и 
дейността на Националната здравноосигури-
телна каса е приет с Решение № РД-НС-04-74 
от 11.07.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК 
и влиза в сила от датата на обнародването 
му в „Държавен вестник“.

За председател на Надзорния съвет: 
Боян Бойчев

4288

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за отменяне на Наредба № 45 от 
1995 г. за хигиенните норми и изисква-
ния за добавките в хранителните продукти  
(обн., ДВ, бр. 110 от 1995 г.; частично отменена 
относно добавките в храните, с изключение 
на разпоредбите за ензимните препарати и 
ароматните вещества – бр. 44 от 2002 г.; изм., 

бр. 70 от 2002 г.)

Параграф единствен. Отменя се Наредба 
№ 45 от 1995 г. за хигиенните норми и изис-
квания за добавките в хранителните продукти 
(обн., ДВ, бр. 110 от 1995 г.; частично отменена 
относно добавките в храните, с изключение 
на разпоредбите за ензимните препарати и 
ароматните вещества – бр. 44 от 2002 г.; изм., 
бр. 70 от 2002 г.).

Министър:  
Асена Сербезова

4233

Наредба за отменяне на Наредба № 5 от 2015 г. 
за определяне на максимално допустимите ко-
личества на някои замърсители в храните (обн., 
ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2018 г.), 
на Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда 
за вземане на проби от храни (обн., ДВ, бр. 93 
от 2003 г.; отм., бр. 89 от 2020 г.; възстановено 
действие с Решение № 8523 от 2021 г. на Вър-
ховния административен съд – бр. 96 от 2021 г.)  
и на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията 
към хранителните добавки (обн., ДВ, бр. 5 от 
2005 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2005 г., бр. 44 от 

2007 г. и бр. 90 от 2010 г.)

§ 1. Отменя се Наредба № 5 от 2015 г. 
за определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в храните 
(обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 
от 2018 г.).

§ 2. Отменя се Наредба № 22 от 2003 г. 
за условията и реда за вземане на проби от 
храни (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; отм., бр. 89 
от 2020 г.; възстановено действие с Решение 
№ 8523 от 2021 г. на Върховния администра-
тивен съд – бр. 96 от 2021 г.).

§ 3. Отменя се Наредба № 47 от 2004 г. 
за изискванията към хранителните добавки 
(обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 90 
от 2005 г., бр. 44 от 2007 г. и бр. 90 от 2010 г.).

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра 

на земеделието.
Министър:  

Асена Сербезова
4234
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-352 
от 7 юни 2022 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 
от Закона  за подземните богатства  (ДВ, бр. 14 
от 2015 г.), § 63 от преходните и заключителните 
разпоредби  на  Закона  за  изменение  на  Закона 
за забрана на химическото оръжие и за контрол 
на  токсичните  химически  вещества  и  техните 
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и § 88 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона 
за изменение и допълнение на Закона за подзем-
ните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) нареждам:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за пре-
доставяне на Разрешение за проучване на минни 
отпадъци, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 
от ЗПБ, в площ „Насипища на рудник Медет“, с 
размер 1,51 кв. км, разположена на територията 
на община Златица, Софийска област, и община 
Панагюрище, област Пазарджик, с координати 
на  характерните  гранични  точки,  приложение 
№ 1 към настоящата заповед.

2. Определям срок на разрешението: 2 годи-
ни от датата на влизане в сила на договора за 
проучване.

3. Одобрявам минимална работна програма, 
задължителна  за  изпълнение  от  определения 
титуляр  на  разрешението,  посочена  в  т. V  от 
тръжните книжа.

4. Определям срок за провеждане на търга: до 
90 дни от датата на обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“.

5. Определям срок за закупуване на тръжните 
книжа: до 17 ч. на 25-ия ден от обнародването 
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните 
документи се получават в стая № 807 на Минис-
терството на енергетиката, София, ул. Триадица 
№ 8, тел. 02/9263 199, след представяне на след-
ните документи:

– копие от платежно нареждане за закупуване 
на тръжните книжа на стойност 1000 лв., внесе-
ни по сметка на Министерството на енергети-
ката: IBAN BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC 
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане 
следва да бъде записано: „За закупуване на тръжни 
книжа за площ „Насипища на рудник Медет“; в 
документа се посочва и името на кандидата, в 
полза на когото е извършено плащането;

– документ за самоличност на лицето, което 
получава  закупените  тръжни  книжа;  лицето, 
което  получава  закупените  книжа,  подписва 
приемно-предавателен  протокол  и  декларация 
за  опазване  тайната  на  сведенията,  които  се 
съдържат в тръжните документи.

6.  Определям  срок  за  приемане  на  заявле-
нията  за  участие  в  търга:  до  17,30 ч.  на  35-ия 

ден от обнародването на заповедта в „Държавен 
вестник“ кандидатите подават в деловодството 
на  Министерството  на  енергетиката,  София, 
ул. Триадица № 8, писмено заявление в запеча-
тан плик, на български език, за участие в търга 
и приложенията към него, изискуеми съгласно 
българското законодателство и тръжните книжа, 
включително документ за внесена такса в размер 
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма по Закона за 
подземните  богатства,  одобрена  с ПМС № 284 
от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по смет-
ка  на  Министерството  на  енергетиката:  IBAN 
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, 
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да 
бъде записано: „Такса за участие в търг за площ 
„Насипища на рудник Медет“.

7.  Определям  депозит  за  участие – парична 
вноска в размер на 10 000 лв., който следва да бъде 
внесен към датата на подаване на заявлението за 
участие в търга по сметка на Министерството на 
енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното 
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за 
участие  в  търг  за  площ  „Насипища на  рудник 
Медет“. Същото се прилага към заявлението за 
участие в търга.

8. Определям изисквания за минимални уп-
равленски и финансови възможности, които да 
притежават кандидатите  за допускането им до 
участие  в  търга – приложение № 2  към  насто-
ящата заповед.

9.  Определям  срок  за  внасяне  на  ценовите 
предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обна-
родването на заповедта в „Държавен вестник“. 
Ценовите предложения  се подават  в  запечатан 
плик  в  деловодството  на  Министерството  на 
енергетиката, София, ул. Триадица № 8.

10. Определям първоначална цена на правото 
да се проучва в площта в размер на 735 000 лв. 
без ДДС.

11. Когато двама или повече участници пред-
ложат  еднаква  най-висока  цена,  да  се  проведе 
явен търг между тях, при който наддаването да 
започне  от  предложената  еднаква  най-висока 
цена със стъпка на наддаване 36 750 лв. без ДДС, 
представляващи 5 на сто от първоначалната цена 
по т. 10 от настоящата заповед.

12. Търгът да се проведе и когато има само 
един допуснат кандидат.

13.  Контрол  по  изпълнение  на  заповедта 
възлагам на г-н Пламен Данаилов – заместник-
министър на енергетиката.

14.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държавен 
вестник“ и на интернет страницата на Минис-
терството на енергетиката.

15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: 
Ал. Николов
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Приложение № 1 
към т. 1

Списък на координатите на граничните точки, 
описващи площ „Насипища на рудник Медет“
(Координатна система БГС 2005 г., кадастрални)

№ X (m) Y (m)

1. 4722034 391437

2. 4722156 391533

3. 4722267 391671

4. 4722292 391731

5. 4722300 391766

6. 4722373 391839

7. 4722345 391964

8. 4722357 391991

9. 4722362 392010

10. 4722390 392036

11. 4722380 392053

12. 4722368 392132

13. 4722339 392145

14. 4722277 392149

15. 4722252 392166

16. 4722154 392165

17. 4722068 392057

18. 4722060 391879

19. 4722003 391789

20. 4721912 391826

21. 4721896 391996

22. 4721860 392056

23. 4721808 392076

24. 4721763 392202

25. 4721635 392180

26. 4721560 392099

27. 4721603 391953

28. 4721565 391917

29. 4720551 391976

30. 4720251 392089

31. 4720044 392436

32. 4719864 392672

33. 4719561 392734

34. 4719449 392779

35. 4719531 392876

36. 4719523 392934

37. 4719476 393035

38. 4719374 393077

39. 4719380 393187

40. 4719349 393283

41. 4719217 393247

42. 4719173 393179

№ X (m) Y (m)

43. 4719169 393114

44. 4718870 392926

45. 4718891 392872

46. 4718441 392417

47. 4718261 392519

48. 4718115 392633

49. 4717815 392755

50. 4717636 392711

51. 4717357 392524

52. 4717492 392403

53. 4717728 392388

54. 4717838 392069

55. 4717790 391982

56. 4717818 391968

57. 4717886 391995

58. 4717943 391949

59. 4717899 391808

60. 4717933 391769

61. 4718026 391793

62. 4718058 391864

63. 4718193 391977

64. 4718234 392110

65. 4718292 392155

66. 4718220 392412

67. 4718269 392462

68. 4718484 392314

69. 4718410 392085

70. 4718404 392028

71. 4718608 391854

72. 4718691 391938

73. 4718691 392045

74. 4718799 392161

75. 4718800 392259

76. 4718684 392358

77. 4718524 392394

78. 4718917 392780

79. 4719075 392842

80. 4719271 392798

81. 4719437 392729

82. 4719552 392695

83. 4719844 392631

84. 4720007 392412

85. 4720187 392092

86. 4720365 392011

87. 4720625 391916

88. 4721184 391889
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№ X (m) Y (m)

89. 4721224 391745

90. 4721454 391534

91. 4721487 391450

92. 4721734 391445

93. 4721793 391398

94. 4721897 391417

95. 4721980 391418

Приложение № 2 
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управ-
ленски и финансови възможности

Кандидатът търговец, съответно обединени-
ето  кандидат,  да  притежава  необходимите  за 
извършване на дейностите по проучване мини-
мални управленски и финансови възможности, 
както следва:

1. Минимални управленски възможности – ку-
мулативното изпълнение на следните условия:

1.1. кандидатът, а когато същият е обедине-
ние – всеки един от участниците в него да пред-
стави препоръки от бизнес партньори (оригинали 
или нотариално заверени), които да удостоверяват 
техните  управленски  възможности – минимум 
2 броя;

1.2. кандидатът да разполага с основен екс-
пертен състав, който задължително да включва 
минимум един геологопроучвател, един геодезист 
(маркшайдер) и един минен инженер – обогатител, 
всеки с трудов стаж по специалността минимум 
5 години.

По  т. 1.2  кандидатът  може  да  представи 
доказателства  за  управленски  възможности  за 
други  физически  или  юридически  лица,  при 
условие че декларира, че ще използва ресурсите 
им при изпълнение на проекта и представи де-
кларация от третото лице, че ще предостави на 
разположение  на  кандидата  възможностите  си 
за  изпълнение  на  дейностите  по  проучване  на 
минни отпадъци в площ „Насипища на рудник 
Медет“. В случай че използва ресурсите на други 
физически или юридически лица, същите пред-
ставят декларация за липса на обстоятелствата 
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка 
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказа-
телства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

2. Минимални финансови възможности – кан-
дидатът да отговаря на едно от следните изис-
квания:

2.1.  кандидатът  търговец  или  поне  един  от 
участниците в обединението кандидат да е ре-
ализирал нетни приходи от продажби общо за 
последните  3  финансови  години,  в  зависимост 
от  датата,  на която  е  учреден, не по-малко от 
1 000 000 лв.;  когато кандидатът  е  обединение, 
което не е юридическо лице, изискването по тази 
точка се прилага към обединението като цяло;

или
2.2. кандидатът, а когато същият е обедине-

ние – поне един от участниците в него да пред-
стави препоръка от банкова или друга финансова 

институция, че същият разполага с необходимите 
финансови средства за изпълнение на дейностите 
по проучване на минни отпадъци в площ „Наси-
пища на рудник Медет“;

или
2.3. кандидатът, а когато същият е обедине-

ние – поне един от участниците в него да представи 
писмо намерение от банкова или друга финан-
сова институция, че ще му бъдат предоставени 
необходимите финансови ресурси за изпълнение 
на дейностите по проучване на минни отпадъци 
в площ „Насипища на рудник Медет“.

По т. 2 кандидатът може да използва финансо-
вите ресурси на друго физическо или юридическо 
лице – търговец, при изпълнение на проекта за 
проучване,  при  условие  че  докаже,  че ще  има 
на свое разположение тези ресурси. В случай че 
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо 
или юридическо лице – търговец, същото следва 
да представи декларация за липса на обстоятел-
ствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във 
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или 
доказателства  за  наличие  на  обстоятелства  по 
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
4282

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

ЗАПОВЕД 
№ РД-08-306 

от 23 юни 2022 г. (МТС)

№ РД-02-14-670 
от 4 юли 2022 г. (МРРБ)

По  заявление  на  „Дунав  турс“ – АД,  със 
седалище  и  адрес  на  управление – гр. Русе, 
ул. Олимпи Панов № 5, и с ЕИК 827183726, със 
Заповед на министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията и министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
№ РД-08-429 от 8 декември 2020 г.  (МТИТС) и 
№ РД-02-14-1159  от  3  декември  2020 г.  (МРРБ) 
е дадено разрешение за изработване на проект 
на генерален план на пристанище за обществен 
транспорт „Дунав турс“ – подробен устройствен 
план – план  за  регулация  и  застрояване  за 
пристанищната територия и парцеларен план за 
пристанищната акватория. Със заповедта е одо-
брено и заданието за проектиране. Заповедта е 
публикувана на официалната интернет страница 
на Изпълнителна агенция „Морска администра-
ция“ на 8 декември 2020 г.

Със заявление от „Дунав турс“ – АД, вх. № 1831 
от 21 септември 2021 г., е внесен за разглеждане, 
приемане и одобряване проект на генерален план 
на пристанище за обществен транспорт „Дунав 
турс“ – подробен устройствен план – план за регу-
лация и застрояване за пристанищната територия 
и парцеларен план за пристанищната акватория. 
Към заявлението са приложени резултатите от 
извършеното  от  заявителя  прединвестиционно 
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проучване  относно  наличието  на  подходящи 
географски,  хидроложки,  хидрогеоложки  и 
други  условия,  възможностите  за  свързване  с 
пътната мрежа и с железопътната инфраструк-
тура,  техническа и  технологична обосновка на 
инвестиционната инициатива, индивидуализация 
на засегнатата територия и проучване относно 
броя на корабите и пътниците,  които  се пред-
вижда  да  бъдат  обслужени  на  пристанището, 
както  и  копия  от:  Заповед  на  министъра  на 
транспорта,  информационните  технологии  и 
съобщенията № РД-08-429 от 8 декември 2020 г. 
(МТИТС) и министъра на регионалното развитие 
№ РД-02-14-1159 от 3 декември 2020 г. (МРРБ) и 
на одобреното със заповедта задание за изработ-
ване на проект на  генерален план; документи, 
удостоверяващи правото на собственост на за-
явителя върху поземления имот, включен в об-
хвата на разработката; издадена от Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Русе, скица 
с № 15-237298-08.03.2021 г.  за  поземлен  имот  с 
идентификатор 63427.2.2; извадка от кадастралната 
карта на ПИ с идентификатор 63427.2.2 и „Схема 
на обхвата и местоположението на пристанище 
„Дунав турс“; становище на Министерството на 
културата, изх. № СТ-84-231 от 21 юни 2021 г., с 
което  съгласува  „Заданието  за  изработване  на 
проект на Генерален план на пристанище за об-
ществен транспорт с регионално значение „Дунав 
турс“ с изисквания, включващи различни етапи 
на реализация на инвестиционната инициатива 
(от  фазата  на  проектиране  до  провеждане  на 
строителните дейности, включително): провеж-
дане на предварително археологическо проучване 
по реда на чл. 161, ал. 1 и чл. 148 от Закона за 
културното наследство (ЗКН) и стриктно спаз-
ване на разпоредбите на чл. 160,  ал. 2 от ЗКН 
по време на реализация на проект; договор от 
11 февруари 2013 г. между „Дунав турс“ – АД, и 
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД – Русе, 
за  предоставяне  на  ВиК  услуги;  договор  за 
комбинирани услуги № ПКСП-2009006563 от 21 
септември 2020 г. между „Енерго-Про Енергийни 
услуги“ – ЕАД, и „Дунав турс“ – АД, за доставка 
на  електрическа  енергия;  Решение  № 1385  на 
Общинския съвет – Русе, прието с протокол № 49 
от 23 април 2015 г. за одобряване на ПУП – ПУР, 
ИПУР,  ПР,  ПЗ,  ИПР  и  ИПЗ – „Крайбрежна 
парково-традиционна  зона  на  гр. Русе,  част  от 
„Изработване  на  интегриран  план  за  градско 
възстановяване и  развитие на  гр. Русе“;  писма 
на Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) – Русе, изх. № АО-1071-(4) от 22 
март 2021 г., изх. № И-1685 и изх. № И-1686 от 11 
май 2021 г. във връзка с определяне на приложи-
мата процедура от Закона за опазване на околната 
среда и Закона за биологичното разнообразие и 
предоставяне на Решение № РУ-32-ПР от 2021 г. 
за преценяване на необходимостта от извършва-
не на ОВОС със заключение да не се извършва 
оценка на  въздействието  върху околната  среда 
(ОВОС) за инвестиционното предложение „Разви-
тие на пътническото пристанище и подобряване 
обслужването  на  пътниците  чрез  изграждане 
на обслужващи сгради, заведения и магазини“; 
писмо на министъра на околната среда и водите, 
изх. № ЕО-28 от 23 август 2021 г., със заключе-

ние,  че приложимата процедура  за одобряване 
на проекта на генерален план на пристанище за 
обществен транспорт „Дунав турс“ е проведената 
в  РИОСВ – Русе,  и  не  се  изисква  провеждане 
на самостоятелна процедура по провеждане на 
екологична оценка.

На  4  ноември  2021 г.  заявителят  „Дунав 
турс“ – АД, внесе коригиран проект на генерален 
план, като в новата редакция на проекта са про-
менени параметрите на пристанищната акватория 
и е прецизирана текстовата част.

Проектът на генерален план в съответствие с 
чл. 112б, ал. 5 от Закона за морските пространства, 
вътрешните  водни  пътища  и  пристанищата  на 
Република България (ЗМПВВППРБ), е изпратен 
служебно  за  съгласуване  от  междуведомстве-
ния съвет по въпросите на граничния контрол. 
В  нормативно  установения  срок  е  постъпило 
становище  на  директора  на  Главна  дирекция 
„Гранична полиция“, рег. № 328200-22994 от 10 
декември 2021 г., със заключение за съгласуване 
на предложения проект на генерален план – под-
робен  устройствен план – план  за  регулация и 
застрояване за пристанищната територия и пар-
целарен план за пристанищната акватория без 
забележки и предложения.

За  изработения  проект  на  генерален  план 
писмено  са  уведомени  заинтересованите  лица, 
определени в съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от 
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържани-
ето, изработването, одобряването и изменението 
на  генералните  планове  на  пристанищата  за 
обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.; 
изм., бр. 2 от 2015 г.), като им е предоставена въз-
можност за запознаване с проекта и представяне 
на  писмени  становища  по  него  в  едномесечен 
срок от датата на получаване на уведомлението. 
В  съответствие  с  нормативните  изисквания  е 
извършено  обобщаване  на  постъпилите  стано-
вища и са изложени коментари по направените 
предложения и възражения.

Налице са: мотивирано експертно становище 
по  проекта  на  директора  на  дирекция  „Речен 
надзор – Русе“  и  капитан  на  пристанище  Русе 
№ 1831 от 30 декември 2021 г., както и е изгот-
вено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4 от 
ЗМПВВППРБ мотивирано становище на изпъл-
нителния  директор  на  Изпълнителна  агенция 
„Морска администрация“, изх. № ДОК-88 от 21 
февруари 2022 г.

Със  заповед на министъра на транспорта и 
съобщенията и министъра на регионалното разви-
тие и благоустройството № РД-08-130 от 28 март 
2022 г. (МТС) и № РД-02-14-319 от 23 март 2022 г. 
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен 
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на 
проекта  на  генерален  план  на  пристанище  за 
обществен  транспорт  „Дунав  турс“ – подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване за пристанищната територия и парцеларен 
план за пристанищната акватория.

Проектът на план е разгледан и обсъден на 
две заседания на междуведомствения експертен 
съвет, проведени съответно на 12 април 2022 г., а 
второто – на 4 май 2022 г. Съгласно решение № 2 
по т. 4 от протокола от заседанието на междуве-
домствения експертен съвет, проведено на 12 април 



БРОЙ  56   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   53   

2022 г., прието единодушно от присъствалите на 
заседанието 9 членове на съвета с решаващ глас, 
на вносителя са дадени указания за поправяне 
и допълване на проекта и е насрочено следващо 
заседание за разглеждането му.

Със  заявления  на  „Дунав  турс“ – АД,  вх. 
№ Р-1139 от 18 април 2022 г. и вх. № 1831 от 26 
април 2022 г., са внесени за разглеждане попра-
вени  и  допълнени  текстови  и  графични  части 
на проекта на генерален план на пристанище за 
обществен транспорт „Дунав турс“.

В резултат на проведените на 4 май 2022 г. 
обсъждания на поправения проект на генерален 
план присъствалите на второто заседание 7 чле-
нове на междуведомствения  експертен  съвет  с 
право на решаващ глас единодушно достигат до 
извода, че в поправената и допълнена разработка 
са  допуснати  неточности.  Съгласно  решението 
по т. 5 от протокола от заседанието на съвета, 
проведено на 4 май 2022 г., поправеният и допъл-
нен проект на генерален план на пристанище за 
обществен транспорт „Дунав турс“ е приет, при 
условие че в определения със Заповед № РД-08-
130 от 28 март 2022 г. (МТС) и № РД-02-14-319 от 
23 март 2022 г. (МРРБ) срок за работа на меж-
дуведомствения експертен съвет (23 май 2022 г.) 
вносителят представи допълнително: поправена 
текстова част на проекта, в която стойностите 
на процента на застроените сгради в имота и на 
общата застроена площ за „обслужващи сгради“ са 
уеднаквени, коректно е отразено предназначението 
на имота и е направена коректна препратка към 
плана за застрояване за пристанищната територия 
в т. II.6 от „Правила и норми за прилагането на 
Генерален план за изграждане на пристанище за 
обществен  транспорт  „Дунав  турс“;  допълнени 
графични части на проекта – чертеж 1 „Опорно-
сравнителен план“  и  чертеж № 3  „Парцеларен 
план – дълбочини“, в които да е посочено конкрет-
ното предназначение на двете успоредни червени 
линии, в близост до трасето на оптичния кабел; 
поправен план за регулация, в който коректно 
да е нанесено трасето на водопровода.

На 12 май 2022 г. постъпва писмо от замест-
ник-министъра на околната среда и водите, вх. 
№ 1831/12.05.2022 г.,  според  което  целите  и  за-
дачите на поправения и допълнен проект съот-
ветстват на заложените параметри в обхвата на 
инвестиционно предложение, за което е издадено 
Решение № РУ-32-ПР от 2021 г. за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда; генералният 
план не противоречи на мерките и условията от 
Становище по екологична оценка № РУ 1-4/2019 г. 
за съгласуване на общ устройствен план на община 
Русе и влязлото в сила Решение № РУ-32-ПР от 
2021 г. на директора на РИОСВ – Русе, е доста-
тъчно основание  за одобряване на предоставе-
ния допълнен генерален план на пристанище за 
обществен транспорт „Дунав турс“.

Със  заявление  на  „Дунав  турс“ – АД,  вх. 
№ 1831/16.05.2022 г., са внесени поправени и до-
пълнени текстови и графични части на проекта 
на генерален план, доказващи изпълнението на 
условието,  при  което  е  прието  решението  на 
междуведомствения експертен съвет за приемане 
на разработката. Представените със заявлението 
поправени  и  допълнени  текстови  и  графични 
части  на  проекта  са  изпратени  по  електронна 

поща (на 16 май 2022 г.) на представителите на 
всички ведомства, в т.ч. и тези, които не са при-
съствали на проведеното на 4 май 2022 г. второ 
заседание на съвета.

В определения в Заповед № РД-08-130 от 28 
март 2022 г. (МТС) и № РД-02-14-319 от 23 март 
2022 г. (МРРБ) срок за приключване на работата 
на междуведомствения експертен съвет (23 май 
2022 г.) не  са получени бележки по така пред-
ставените материали.

В  писмо  на  министъра  на  здравеопазване-
то, вх. № 1831 от 25 май 2022 г., е посочено, че 
министерството „няма бележки и предложения 
по коригирания окончателен генерален план на 
пристанище за обществен транспорт „Дунав турс“, 
предоставен на 17 май 2022 г.“. В становището на 
Агенция „Пътна инфраструктура“ от 26 май 2022 г. 
се потвърждава по-рано изразеното становище.

Предвид изложеното и на основание чл. 112а, 
ал. 5  и  7  и  чл. 112б,  ал. 8  от  ЗМПВВППРБ  и 
чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г.  за обхвата и 
съдържанието,  изработването,  одобряването  и 
изменението  на  генералните  планове  на  прис-
танищата за обществен транспорт, нареждаме:

1. Одобряваме приетия от междуведомствения 
експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ 
проект  на  генерален  план  на  пристанище  за 
обществен  транспорт  „Дунав  турс“ – подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване за пристанищната територия и парцеларен 
план  за  пристанищната  акватория  (текстови  и 
графични части).

2. Изпълнителна  агенция  „Морска  админи-
страция“ да изпрати настоящата заповед за об-
народване в „Държавен вестник“ и да я съобщи 
на вносителя „Дунав турс“ – АД.

3. Заповедта може да бъде оспорена по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването є.

За министър на транспорта и съобщенията: 
Вл. Върбанов

Министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

Гр. Караджов
4237

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ КЪМ 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1291/32-231578 
от 11 юли 2022 г.

На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за мит-
ниците нареждам:

Изменям  Заповед  № ЗАМ-990/32-177597  от 
18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изменена със 
Заповед  № ЗАМ-658/32-115414  от  16.04.2020 г. 
(ДВ, бр. 40 от 2020 г.), Заповед № ЗАМ-1006/32-
183126 от 2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.), Заповед 
№ ЗАМ-1804/32-349453 от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 
от  2020 г.)  и  Заповед  № ЗАМ-184/32-31455  от 
28.01.2022 г. (ДВ, бр. 11 от 2022 г.) на директора 
на Агенция „Митници“, както следва:

I. В приложение № 7  „Допълнителни наци-
онални кодове на стоките“ към т. 7 се добавят 
следните кодове:
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„

Код Описание EN

V004 Хляб  (§ 15д,  ал. 3 и 5 от преходните и 
заключителните разпоредби на ЗДДС)

Х357 Моторно гориво (§ 6б, ал. 1, т. 1, буква 
„а“  от  преходните  и  заключителните 
разпоредби на ЗАДС)

Х358 Природен  газ  за моторно  гориво  (§ 6б, 
ал. 1,  т. 1,  буква  „б“  от  преходните  и 
заключителните разпоредби на ЗАДС)

“
Настоящата заповед е неразделна част от За-

повед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, 
бр. 51 от 2019 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-
658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), 
Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 от 26.06.2020 г. (ДВ, 
бр. 58 от 2020 г.), Заповед № ЗАМ-1804/32-349453 
от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.) и Заповед 
№ ЗАМ-184/32-31455  от  28.01.2022 г.  (ДВ,  бр. 11 
от 2022 г.) на директора на Агенция „Митници“.

На основание чл. 66б, ал. 4 от Закона за мит-
ниците заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Заповедта влиза в сила от датата на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За директор: 
Л. Кръстев

4369

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 570-ДСИЦ 

от 5 юли 2022 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с 

чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов 
надзор (ЗКФН) и чл. 16, т. 1, предложение второ, 
т. 3 и 6 от Закона за дружествата със специална 
инвестиционна цел и за дружествата за секюри-
тизация Комисията за финансов надзор реши:

Отнема издадения с Решение № 1138-ДСИЦ от 
16.08.2007 г. на КФН лиценз на „Фонд за инвести-
ции в недвижими имоти – ФИНИ“ – АДСИЦ (л.), 
със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Коста Лулчев № 20, за извършване на дейност 
като  дружество  със  специална  инвестиционна 
цел, инвестиращо в недвижими имоти.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението 
може да бъде обжалвано пред Административния 
съд – София област, в 14-дневен срок от съобща-
ването му. Обжалването на решението не спира 
изпълнението на индивидуалния административен 
акт. При обжалване чл. 166 от Административ-
нопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: 
Б. Атанасов

4277

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-16-33 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии в землищата на с. Върбяне, с. Златна 
нива, с. Косово, с. Марково и с. Могила, община 
Каспичан, област Шумен.

1.  Правоспособното  лице,  на  което  се  въз-
лага  изработването  на  кадастралната  карта  и 
кадастралните  регистри,  е  ЕТ  „Кирил  Дана-
илов – Топ – Гео“, вписано в регистъра по чл. 12, 
т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-275 от 29.08.2002 г. 
на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по 
кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Шумен, Община Каспичан и съот-
ветните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4252

ЗАПОВЕД № РД-18-104 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизиранaтa територия в землището на с. Гор-
но Озирово, община Вършец, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4253

ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизиранaтa територия в землището на с. Дол-
но Озирово, община Вършец, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4254

ЗАПОВЕД № РД-18-106 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизиранaтa  територия  в  землището  на 
с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4255

ЗАПОВЕД № РД-18-107 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизиранaтa  територия  в  землището  на 
с. Благово, община Монтана, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4256

ЗАПОВЕД № РД-18-108 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизиранaтa  територия  в  землището  на 
с. Долно  Белотинци,  община  Монтана,  област 
Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4257

ЗАПОВЕД № РД-18-109 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизиранaтa  територия  в  землището  на 
с. Студено буче, община Монтана, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 27.08.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4258

ЗАПОВЕД № РД-18-110 
от 24 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Припек, община Аксаково, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4259

ЗАПОВЕД № РД-18-111 
от 24 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Въглен, община Аксаково, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4260

ЗАПОВЕД № КД-14-20 
от 30 юни 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-25165-17.02.2022 г., 
09-50833-22.03.2022 г., 09-50820-22.03.2022 г. и 09-
50843-22.03.2022 г. на СГКК – Варна, и приложени-
те 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 поддър-
жането на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, и за отстраняване на явна фактическа 
грешка одобрявам изменението в кадастралната 
карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. Гр. Долни чифлик, EKATTE 21912, община 
Долни чифлик, одобрени със Заповед № РД-18-1530 
от  24.08.2018 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 21912.11.985: 

площ: 1065 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21912.13.79: 
площ: 247 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21912.110.377: 
площ: 288 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 21912.116.793: 
площ: 23 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21912.116.794: 
площ:  41 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21912.116.795: 
площ: 39 кв. м,  за друг поземлен имот  за дви-
жение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 21912.158.959: 
площ: 54 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21912.158.960: 
площ:  1 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя,  земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 21912.158.961: 
площ: 1001 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21912.10.162: 
друг вид поземлен имот без определено стопан-
ско  предназначение,  собственост  на  Областна 
администрация – област  Варна,  площ  преди 
промяната: 137 678 кв. м, площ след промяната: 
136 181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.11.200: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  1834 кв. м,  площ  след  промяната: 
1863 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21912.13.2: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 549 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.13.78: за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
собственост  на  МЗХ,  площ  преди  промяната: 
648 кв. м, площ след промяната: 673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.112.64: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 5835 кв. м, площ след промя-
ната: 5630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.113.101: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  2432 кв. м,  площ  след  промяната: 
2212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.113.112: 
за  друг  вид  производствен,  складов  обект,  не-
установен  собственик,  площ  преди  промяната: 
2690 кв. м, площ след промяната: 542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.115.117: 
за  водностопанско,  хидромелиоративно  съоръ-
жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди 
промяната: 26 027 кв. м, площ след промяната: 
26 044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.116.792: 
друг вид земеделска земя, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  1306 кв. м,  площ  след 
промяната: 1267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.120.13: 
изоставена нива, собственост на Ивелина Андре-
ева Михайлова, площ преди промяната: 3597 кв. м, 
площ след промяната: 3582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.120.683: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 

площ  преди  промяната:  118 кв. м,  площ  след 
промяната: 103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.120.684: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  326 кв. м,  площ  след 
промяната: 320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21912.257.15: 
за стопански двор, собственост на Стамен Ива-
нов Стаменов, площ преди промяната: 588 кв. м, 
площ след промяната: 542 кв. м.

II. С. Рудник, EKATTE 63197, община Долни 
чифлик,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1534 
от  24.08.2018 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  63197.9.995: 

площ:  8 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя,  земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 63197.18.304: 
площ: 632 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 63197.19.206: 
площ: 1026 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 63197.73.305: 
площ:  716 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долни 
чифлик;

поземлен имот с идентификатор 63197.73.306: 
площ: 1114 кв. м, пасище, собственост на Община 
Долни чифлик;

поземлен имот  с идентификатор  63197.151.6: 
площ: 47 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 63197.9.259: 
пасище,  неустановен  собственик,  площ  преди 
промяната:  3012 кв. м,  площ  след  промяната: 
2946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.9.992: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Ди-
митър Георгиев Тодоров, площ преди промяната: 
2002 кв. м, площ след промяната: 1918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.20.117: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 5388 кв. м, площ след промя-
ната: 5367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.20.132: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  348 кв. м,  площ  след 
промяната: 344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.20.134: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  273 кв. м,  площ  след 
промяната: 257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.28.334: 
лозе, неустановен собственик, площ преди промя-
ната: 445 кв. м, площ след промяната: 337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.30: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  СИДП  ДП  ТП  ДЛС  „Шерба“,  площ  преди 
промяната: 208 388 кв. м, площ след промяната: 
208 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.175: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
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собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 1163 кв. м, площ след промя-
ната: 1162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.199: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  622 кв. м,  площ  след 
промяната: 581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.231: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ  преди  промяната:  1064 кв. м,  площ  след 
промяната: 1059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.255: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ преди промяната: 89 кв. м, площ след про-
мяната: 83 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.33.257: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  188 кв. м,  площ  след 
промяната: 181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.46.271: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ  преди  промяната:  1336 кв. м,  площ  след 
промяната: 1176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.54.167: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
30 066 кв. м, площ след промяната: 30 116 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  63197.73.8: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ преди промяната: 13 296 кв. м, площ след 
промяната: 11 416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.73.185: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 5396 кв. м, площ след промя-
ната: 4222 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  63197.151.3: 
за  стопански  двор,  собственост  на  Държавен 
поземлен фонд – МЗХ, площ преди промяната: 
13 773 кв. м, площ след промяната: 13 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.322.107: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ преди промяната: 35 кв. м, площ след про-
мяната: 30 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.322.110: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  2335 кв. м,  площ  след 
промяната: 2327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.322.116: 
за друг вид застрояване, собственост на Яни Сто-
янов Янев,  площ преди промяната:  1596 кв. м, 
площ след промяната: 1507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.322.127: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  913 кв. м,  площ  след 
промяната: 895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.322.151: 
за  местен  път,  собственост  на Община Долни 
чифлик, площ преди промяната: 4232 кв. м, площ 
след промяната: 4240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 63197.73.302: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
45 181 кв. м, площ след промяната: 45 188 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 63197.28.206: 

площ: 267 кв. м, за друг вид застрояване, неус-
тановен собственик.

III. С. Старо Оряхово, EKATTE 68998, община 
Долни чифлик, одобрени със Заповед № РД-18-1535 
от  24.08.2018 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 68998.4.514: 

площ:  42 кв. м,  за  местен  път,  собственост  на 
Община Долни чифлик;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.444: 
площ: 19 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.445: 
площ: 15 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.446: 
площ: 231 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.52.415: 
площ: 201 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.88.843: 
площ: 82 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.547: 
площ: 76 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.548: 
площ:  245 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долни 
чифлик;

поземлен имот с идентификатор 68998.92.504: 
площ:  661 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долни 
чифлик;

поземлен имот с идентификатор 68998.97.875: 
площ: 200 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.80.417: 
площ: 655 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68998.436.301 
площ: 59 кв. м, друг вид земеделска земя, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68998.4.422: 
нива, собственост на Недялка Райкова Димитрова 
и Димитър Райков Димитров, площ преди промя-
ната: 901 кв. м, площ след промяната: 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.4.424: 
за  местен  път,  собственост  на Община Долни 
чифлик, площ преди промяната: 1084 кв. м, площ 
след промяната: 769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.4.452: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2122 кв. м, площ след промяната: 1851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.4.513: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 1075 кв. м, площ след промя-
ната: 736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.19.101: 
изоставена  орна  земя,  собственост  на  Иванка 
Николова  Мирчева,  площ  преди  промяната: 
532 кв. м, площ след промяната: 527 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68998.19.102: 
изоставена орна земя, собственост на Община Дол-
ни чифлик, площ преди промяната: 14 980 кв. м, 
площ след промяната: 14 628 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.19.210: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  1930 кв. м,  площ  след  промяната: 
1881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.204: 
нива, собственост на Добра Кирилова Михалева и 
Кирил Маринов Маринов, площ преди промяна-
та: 1419 кв. м, площ след промяната: 1253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.205: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Долни чифлик, площ преди промяната: 
1703 кв. м, площ след промяната: 1124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.424: 
за  местен  път,  собственост  на Община Долни 
чифлик, площ преди промяната: 943 кв. м, площ 
след промяната: 87 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.15: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 5184 кв. м, площ след промя-
ната: 4957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.18: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ  преди  промяната:  5500 кв. м,  площ  след 
промяната: 5390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.22: 
нива,  собственост  на  Крум  Стоянов  Андонов, 
площ  преди  промяната:  1150 кв. м,  площ  след 
промяната: 1142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.32: 
за друг вид застрояване, неустановен собственик, 
площ  преди  промяната:  8313 кв. м,  площ  след 
промяната: 8063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.148: 
за  местен  път,  собственост  на Община Долни 
чифлик,  площ  преди  промяната:  21  334 кв. м, 
площ след промяната: 21 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.221: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 906 кв. м, площ след промяната: 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.302: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  земи  по  чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 258 кв. м, площ 
след промяната: 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.304: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  собственост  на 
Черню Киров Демирев, площ преди промяната: 
1542 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.313: 
нива, неустановен собственик, площ преди промя-
ната: 1253 кв. м, площ след промяната: 1228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.318: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Гинка 
Иванова Божинова  и Пламен Иванов Иванов, 
площ  преди  промяната:  2956 кв. м,  площ  след 
промяната: 2917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.319: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1416 кв. м, площ след промяната: 1274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.321: 
ниско застрояване (до 10 m), земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ  преди  промяната:  1195 кв. м,  площ  след 
промяната: 1022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.344: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  1324 кв. м,  площ  след  промяната: 
1286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.438: 
ниско  застрояване  (до  10  m),  собственост  на 
Донка Минчева Панайотова, Султанка Великова 
Николова и Добринка Великова Христова, площ 
преди промяната: 3728 кв. м, площ след промя-
ната: 3705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.439: 
пасище, собственост на Златко Божилов Димитров 
и Нина Колева Димитрова, площ преди промяна-
та: 1711 кв. м, площ след промяната: 1674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.27.443: 
за бензиностанция, газостанция, метанстанция, 
собственост на „БУЛВЕКС“ – ЕООД, площ преди 
промяната:  3843 кв. м,  площ  след  промяната: 
3838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.52.21: 
нива,  собственост  на  Община  Долни  чифлик, 
площ преди промяната: 22 365 кв. м, площ след 
промяната: 22 343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.52.122: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 771 кв. м, площ след промя-
ната: 768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.52.233: 
друг вид поземлен имот без определено стопанско 
предназначение, собственост на Община Долни 
чифлик, площ преди промяната: 1175 кв. м, площ 
след промяната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.52.237: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промя-
ната: 617 кв. м, площ след промяната: 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.22: 
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  2871 кв. м,  площ  след 
промяната: 2858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.25: 
нива, собственост на Ирина Маринова Овчарова, 
площ  преди  промяната:  2896 кв. м,  площ  след 
промяната: 2853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.26: 
нива, собственост на Стоянка Иванова Илиева, 
площ  преди  промяната:  5349 кв. м,  площ  след 
промяната: 5296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.30: 
нива,  собственост  на  Иван  Манолов  Стоянов, 
площ  преди  промяната:  2933 кв. м,  площ  след 
промяната: 2885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.31: 
нива,  собственост  на  Надя  Денчева  Жекова, 
площ  преди  промяната:  2914 кв. м,  площ  след 
промяната: 2881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.54.32: 
нива, собственост на Димитър Павлов Павлов, 
площ  преди  промяната:  1763 кв. м,  площ  след 
промяната: 1658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.87.45: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  4026 кв. м,  площ  след  промяната: 
3966 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68998.87.450: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
40 795 кв. м, площ след промяната: 38 874 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.88.8: 
изоставена орна земя, собственост на Ангелина 
Росева Костова, площ преди промяната: 980 кв. м, 
площ след промяната: 966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.88.100: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната:  214 кв. м, площ след промя-
ната: 212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.88.480: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 8136 кв. м, площ след промяната: 8121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.88.481: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1621 кв. м, площ след промяната: 1609 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.89.1: 
изоставена  орна  земя,  собственост  на  Тодорка 
Неделчева  Стоянова,  площ  преди  промяната: 
979 кв. м, площ след промяната: 932 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.89.2: 
изоставена орна земя, собственост на Киро Ми-
хайлов Михов, площ преди промяната: 2548 кв. м, 
площ след промяната: 2448 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.89.3: 
изоставена  орна  земя,  собственост  на  Калина 
Василева  Недялкова,  площ  преди  промяната: 
4899 кв. м, площ след промяната: 4753 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.89.5: 
изоставена орна земя, собственост на Павлина 
Неделчева Йорданова,  площ преди  промяната: 
980 кв. м, площ след промяната: 930 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.89.6: 
изоставена орна земя, собственост на „Акапул-
ко“ – ЕООД, площ преди промяната: 2678 кв. м, 
площ след промяната: 2464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.89.295: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  1968 кв. м,  площ  след  промяната: 
1920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.89.486: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 719 кв. м, площ след промяната: 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.186: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  6543 кв. м,  площ  след  промяната: 
6039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.463: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ  преди  промяната:  5198 кв. м,  площ  след 
промяната: 5113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.469: 
нива, неустановен собственик, площ преди промя-
ната: 376 кв. м, площ след промяната: 294 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.477: 
нива, неустановен собственик, площ преди про-
мяната: 146 кв. м, площ след промяната: 99 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.479: 
пасище, собственост на Стефан Лефтеров Димит-
ров, площ преди промяната: 20 993 кв. м, площ 
след промяната: 20 933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.90.544: 
пасище, собственост на Стоянка Митева Колева, 

площ  преди  промяната:  2149 кв. м,  площ  след 
промяната: 2111 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.91.4: 
нива, собственост на Велико Желязков Янакиев, 
площ  преди  промяната:  1959 кв. м,  площ  след 
промяната: 1904 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.91.5: 
нива, собственост на Кателия Недев Кателиев, 
площ  преди  промяната:  2940 кв. м,  площ  след 
промяната: 2924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.91.13: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 388 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.91.15: 
нива,  собственост  на  Росина  Иванова  Колева, 
площ  преди  промяната:  3076 кв. м,  площ  след 
промяната: 2510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.91.66: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 280 кв. м, площ след промя-
ната: 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.91.112: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 1236 кв. м, площ след промя-
ната: 907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.92.212: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 1214 кв. м, площ след промя-
ната: 473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.92.216: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната:  1909 кв. м,  площ  след  промяната: 
1881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.92.503: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2360 кв. м, площ след промяната: 1506 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.93.1: 
нива, собственост на Камен Кирчев Енев и Ис-
кра Кирчева Мирчева, площ преди промяната: 
4240 кв. м, площ след промяната: 4193 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.93.2: 
нива, собственост на Стойчо Панайотов Стойчев, 
площ  преди  промяната:  3429 кв. м,  площ  след 
промяната: 3308 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.93.3: 
нива,  собственост  на Светлана Желязкова Ка-
рабашаков, площ преди промяната: 5878 кв. м, 
площ след промяната: 5668 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68998.93.4: 
нива, собственост на Янчо Добрев Добрев, площ 
преди промяната: 3037 кв. м, площ след промя-
ната: 3015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.94.140: 
за  местен  път,  собственост  на Община Долни 
чифлик,  площ  преди  промяната:  14  052 кв. м, 
площ след промяната: 13 887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.97.80: 
нива, собственост на Илия Недялков Друмев и 
Стою Христов Василев, площ преди промяната: 
2401 кв. м, площ след промяната: 2354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.97.230: 
за складова база,  собственост на „Нафтекс пе-
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трол“ – ЕООД, площ преди промяната: 5855 кв. м, 
площ след промяната: 5781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.97.873: 
нива, собственост на „Ив – Консулт“ – ЕООД, и 
Иван Петров Тодоров, площ преди промяната: 
715 кв. м, площ след промяната: 672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.97.874: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 185 кв. м, площ след промя-
ната: 164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.120: 
пасище, собственост на Община Долни чифлик, 
площ  преди  промяната:  2677 кв. м,  площ  след 
промяната: 2661 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.121: 
пасище, собственост на Веселина Йорданова Ва-
силева, площ преди промяната: 865 кв. м, площ 
след промяната: 834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.122: 
друг вид земеделска земя, собственост на Община 
Долни чифлик, площ преди промяната: 500 кв. м, 
площ след промяната: 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.165: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 348 кв. м, площ след промя-
ната: 346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.508: 
изоставено  трайно насаждение,  земи по  чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 980 кв. м, площ 
след промяната: 967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.520: 
пасище,  неустановен  собственик,  площ  преди 
промяната:  4112 кв. м,  площ  след  промяната: 
4067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.521: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 303 кв. м, площ след промя-
ната: 303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.522: 
пасище, неустановен собственик, площ преди про-
мяната: 141 кв. м, площ след промяната: 112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.160.575: 
нива, собственост на Кирил Маринов Маринов, 
площ  преди  промяната:  1000 кв. м,  площ  след 
промяната: 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.515: 
пасище,  неустановен  собственик,  площ  преди 
промяната:  323 кв. м,  площ  след  промяната: 
277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.516: 
нива,  собственост  на  Георги  Златев  Павлов, 
Юрданка Тодорова Павлова и Димитър Златев 
Павлов, площ преди промяната: 287 кв. м, площ 
след промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.436.300: 
за  електроенергийното  производство,  собстве-
ност  на  „Еко“ – ЕАД,  площ  преди  промяната: 
7349 кв. м, площ след промяната: 4931 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.261: 
нива, собственост на Добра Йорданова Тодорова, 
площ  преди  промяната:  1086 кв. м,  площ  след 
промяната: 1080 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.273: 
друг вид земеделска земя, собственост на Димитър 

Стефанов Димитров и Георги Маринов Добрев, 
площ  преди  промяната:  2011 кв. м,  площ  след 
промяната: 1980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.12.10: 
друг вид ливада, собственост на Костадин Карам-
филов Костов, площ преди промяната: 2136 кв. м, 
площ след промяната: 2083 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.12.106: 
дере,  собственост  на  Община  Долни  чифлик, 
площ преди промяната: 21 837 кв. м, площ след 
промяната: 21 810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.12.108: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Долни чифлик, площ преди 
промяната: 17 413 кв. м, площ след промяната: 
16 645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.24.135: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 372 кв. м, площ след промяната: 366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.24.194: 
за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ  преди  промяната:  937 кв. м,  площ  след 
промяната: 932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.24.364: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 72 115 кв. м, площ след промяната: 
70 734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.25.310: 
дере,  собственост  на  Община  Долни  чифлик, 
площ преди промяната: 15 854 кв. м, площ след 
промяната: 15 814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.79.137: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 773 кв. м, площ след промяната: 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.79.365: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 4252 кв. м, площ след промя-
ната: 4243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.80.170: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната: 4767 кв. м, площ след промя-
ната: 4691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.81.119: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Долни  чифлик,  площ 
преди промяната:  910 кв. м, площ след промя-
ната: 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68998.106.4: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на  СИДП  ДП  ТП  ДЛС  „Шерба“,  площ  преди 
промяната: 48 109 кв. м, площ след промяната: 
47 854 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 68998.90.465: 

площ: 85 кв. м, нива, неустановен собственик;
поземлен имот с идентификатор 68998.442.513: 

площ:  325 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долни 
чифлик;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.251: 
площ: 2006 кв. м, друг вид земеделска земя, не-
установен собственик;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.207: 
площ: 546 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 68998.26.208: 
площ: 2001 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Петър Тодоров Петров, Живко 
Тодоров Петров и Кирил Тодоров Стоянов;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.513: 
площ:  275 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Долни 
чифлик;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.514: 
площ: 696 кв. м, пасище, неустановен собственик;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.276: 
площ: 1173 кв. м, нива, собственост на Стоянчо 
Цвятков Костов;

поземлен имот с идентификатор 68998.442.277: 
площ: 1097 кв. м, пасище, собственост на Иванка 
Митева Михалева;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.209: 
площ: 1969 кв. м, друг вид трайно насаждение, 
собственост на Петър Тодоров Петров;

поземлен имот с идентификатор 68998.26.206: 
площ: 155 кв. м, пасище, неустановен собственик.

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

4261

ЗАПОВЕД № РД-18-112 
от 1 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Генерал  Кантарджиево,  община  Аксаково, 
област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4262

ЗАПОВЕД № РД-18-113 
от 1 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираните  територии  в  землището  на 
с. Доброглед, община Аксаково, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4263

ЗАПОВЕД № РД-18-114 
от 1 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4264

ЗАПОВЕД № РД-18-115 
от 1 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Изворско, община Аксаково, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 26.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4265

ЗАПОВЕД № РД-18-116 
от 5 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
гр. Долна баня, община Долна баня, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 8.12.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4266
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ЗАПОВЕД № РД-18-117 
от 5 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Свети Спас, община Долна баня, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 8.12.2020 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Софийска 
област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

4267

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 728  
от 28 април 2022 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от 
ЗУТ и чл. 5, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от Правилника 
за  организацията  и  дейността  на  Общинския 
съвет – Кюстендил,  неговите  комисии  и  взаи-
модействието му с общинската администрация 
Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проек-
та за частично изменение на общия устройствен 
план на община Кюстендил в обхвата на УПИ 
ІІІ-1571,  кв.  342  по  плана  на  гр. Кюстендил, 
съгласно което територията на имота попада в 
смесена многофункционална устройствена зона 
(СмФ) със следните устройствени показатели:

максимална  етажност  (височина) – до  3  (до 
10 м);

начин на застрояване – свободно;
плътност  (процент)  на  застрояване  (П  за-

стр.) – до 70%;
минимална озеленена площ – 20%, като една 

трета от нея трябва да бъде осигурена за озеле-
няване с дървесна растителност;

интензивност на застрояване (Кинт.)  –  до 2,0.
Решението  подлежи  на  оспорване  пред  Ад-

министративния  съд – Кюстендил,  по  реда  на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: 
Ив. Андонов

4348

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 595 
от 30 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127,  ал. 6  и  чл. 134,  ал. 1,  т. 1  от  ЗУТ  във 
връзка с изискванията за ОУП в чл. 15 – 34 от 
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдър-
жанието на устройствените планове Общински-
ят  съвет – Павел  баня,  одобрява изменение на 
действащия  общ  устройствен  план  на  община 
Павел баня, одобрен с Решение № 575, отразено 
в протокол № 27 от 26.10.2017 г., влязъл в сила на 

16.11.2017 г., в частта на 22 броя поземлени имоти 
с  идентификатори:  ПИ  14026.55.404,  14026.55.7, 
14026.55.149, 14026.55.19, 14026.55.140, 14026.55.399, 
14026.55.139,  14026.55.22,  14026.55.96,  14026.55.26, 
14026.55.114, 14026.55.146, 14026.55.44, 14026.55.402, 
14026.55.400, 14026.55.401, 14026.55.52, 14026.55.60, 
14026.55.65, 14026.55.69, 14026.55.71 и 14026.55.148, 
в  землището  на  с. Габарево,  община  Павел 
баня, област Стара Загора, с устройствена зона 
„Пп“ – предимно  производствена,  с  отреждане 
за „фотоволтаична електроцентрала“, с включени 
текстови и графични материали.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок пред Админис тративния съд – Стара Загора, 
чрез Община Павел баня.

Председател: 
М. Паунова

4289

РЕШЕНИЕ № 596 
от 30 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка 
с изискванията за ОУП в чл. 15 – 34 от Наредба 
№ 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове Общинският съвет – Па-
вел баня, одобрява изменение на действащия общ 
устройствен план на община Павел баня, одобрен 
с Решение № 575, отразено в протокол № 27 от 
26.10.2017 г., влязъл в сила на 16.11.2017 г., в частта 
на УПИ II – за озеленяване и магазин, в кв. 12 
по плана на с. Виден, община Павел баня, област 
Стара Загора, от устройствена зона „Оо“ да се 
промени в устройствена зона „Жм“ с отреждане 
за „жилищно нискоетажно застрояване“ с вклю-
чени текстови и графични материали.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок пред Административния съд – Стара Загора, 
чрез Община Павел баня.

Председател: 
М. Паунова

4290

РЕШЕНИЕ № 597 
от 30 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка 
с изискванията за ОУП в чл. 15 – 34 от Наредба 
№ 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове Общинският съвет – Па-
вел баня, одобрява изменение на действащия общ 
устройствен план на община Павел баня, одобрен 
с Решение № 575, отразено в протокол № 27 от 
26.10.2017 г., влязъл в сила на 16.11.2017 г., в частта 
на УПИ II – изкупвателен пункт на АПК, кв. 37А 
по  плана  на  с. Долно Сахране,  община Павел 
баня, област Стара Загора, от устройствена зона 
„Оо“ да се промени в устройствена зона „Жм“ с 
отреждане за „жилищно нискоетажно застроява-
не“ с включени текстови и графични материали.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок пред Административния съд – Стара Загора, 
чрез Община Павел баня.

Председател: 
М. Паунова

4291
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878. – Националната агенция за оценяване и акредитация на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Зако-
на за висшето образование обнародва списъци на акредитираните висши училища, техните основни 
звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и на 
акредитираните докторски програми във висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 от ЗВО:

Акредитирани висши училища в Република България, техните основни звена и филиали

№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

1. Аграрен университет – Пловдив 
Факултет по Растителна защита и агроекология
Факултет по Агрономство
Факултет по Лозаро-градинарство
Факултет по Икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

9,61

2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – 
Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“ 
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

9,14

3. Академия на Министерство на вътрешните работи 
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

9,18

4. Американски университет в България – Благоевград 
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Математика и природни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „История и цивилизации“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Литература и театър“
Академично направление „Философия и психология“
Академично направление „Политически науки и европеистика“
Академично направление „Съвременни езици и изкуство“ 
Филиал на Американски университет в България със седалище в гр. София – Център 
за образование и култура „Илиев“

9,09

5. Бургаски свободен университет 
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика и технически науки
Център по хуманитарни науки 

9,03

6. Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ 
Факултет „Международна икономика и администрация“ 
Юридически факултет
Архитектурен факултет 
Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация
Филиал – Смолян

9,21

7. Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“ 
Филологически факултет 
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство 
Педагогически факултет
Стопански факултет 
Философски факултет 
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца 
Педагогически колеж – Плевен 
Департамент за езиково обучение 
Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите спе-
циалисти

9,45
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№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

8. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия
Факултет „Авиационен“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“

9,01

9. Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна 
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти

9,59

10. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Строителен факултет
Архитектурен факултет 
Колеж по строителство

8,98

11. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ 
Факултет „Транспортен мениджмънт“ 
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“ 

9,10

12. Висше училище по застраховане и финанси – София 
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“ 8,97

13. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
Департамент по икономика и управление
Департамент за езиково обучение, квалификация на учители и иновации
Институт за регионални изследвания
Филиал – Велико Търново 
Филиал – Русе 

9,03

14. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Факултет „Национална сигурност и отбрана“ 
Факултет „Командно-щабен“
Факултет „Сигурност на информацията“ 
Институт за перспективни изследвания за отбраната 
Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

9,06

15. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 
Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Департамент „Базисна подготовка“

8,56

16. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив 
Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“
Учебно-научен център „Икономика и управление“

9,01

17. Висше училище по мениджмънт – Варна
Стопански факултет
Международен колеж – Добрич
Департамент за модерни обучителни методи
Научноизследователски институт

8,51

18. Европейски политехнически университет – Перник
Архитектурно-строителен факултет
Факултет по природни и инженерни науки

6,49

19. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив
Център по бизнес икономика
Център по иновативен мениджмънт
Център за продължаващо обучение

7,95

20. Икономически университет – Варна 
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Управление“
Факултет „Информатика“
Колеж по туризъм – Варна
Научноизследователски институт

9,28

21. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София 
Катедра „Предприемачество и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Базово и чуждоезиково обучение“

7,59
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№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

22. Колеж по туризъм – Благоевград 
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

5,90

23. Лесотехнически университет – София 
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

9,00

24. Медицински университет – Плевен 
Факултет „Медицина“
Факултет „Фармация“
Факултет „Обществено здраве“
Факултет „Здравни грижи“
Медицински колеж – Плевен 
Департамент за езиково и специализирано обучение
Научноизследователски институт

9,27

25. Медицински университет – Пловдив 
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет 
Факултет по обществено здраве 
Медицински колеж – Пловдив
Департамент по езиково и специализирано обучение

9,21

26. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по фармация 
Факултет по обществено здравеопазване
Медицински колеж – Варна
Филиал – Сливен 
Филиал – Велико Търново
Филиал – Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Научноизследователски институт към МУ – Варна

9,27

27. Медицински университет – София 
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина 
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София 
Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца
Департамент по езиково обучение и спорт

9,56

28. Международно висше бизнес училище – Ботевград 
Академична програма „Икономика, управление и туризъм“ 8,98

29. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Филиал – Кърджали 
Департамент „Чужди езици и спорт“

9,15

30. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново 
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни 
системи“
Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“

9,17

31. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 
Факултет „Сценични изкуства“ 
Факултет „Екранни изкуства“

9,00
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№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

32. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ 
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

9,29

33. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 
Факултет „Педагогика“
Факултет „Спорт“ 
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

9,26

34. Национална художествена академия – София 
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
Филиал – Бургас

9,20

35. Нов български университет – София 
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

9,00

36. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки 
Факултет по математика и информатика 
Физико-технологичен факултет 
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян 
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
Департамент за езикова и специализираща подготовка на чуждестранни студенти

9,39

37. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ 
Юридически факултет
Филиал – Видин 
Филиал – Разград 
Филиал – Силистра

9,44

38. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Биологически факултет
Богословски факултет
Геолого-географски факултет
Исторически факултет
Медицински факултет 
Стопански факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Факултет по педагогика
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Факултет по журналистика и масова комуникация
Факултет по математика и информатика
Факултет по химия и фармация
Физически факултет
Юридически факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители

9,61
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№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

39. Стопанска академия ,,Димитър А. Ценов“ – Свищов 
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Институт за научни изследвания 

8,98

40. Театрален колеж „Любен Гройс“ – София 7,15

41. Технически университет – Варна 
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт
Научноизследователски институт

9,31

42. Технически университет – Габрово 
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч 
Департамент за езиково и специализирано обучение

9,08

43. Технически университет – София 
Факултет „Автоматика“ 
Електротехнически факултет 
Енергомашиностроителен факултет
Факултет по индустриални технологии
Машиностроителен факултет 
Факултет „Електронна техника и технологии“ 
Факултет по телекомуникации 
Факултет „Компютърни системи и технологии“ 
Факултет по транспорта
Стопански факултет 
Факултет „Приложна математика и информатика“
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство 
Факултет за английско инженерно обучение
Инженерно-педагогически факултет – Сливен 
Факултет по електроника и автоматика – Пловдив
Факултет по машиностроене и уредостроене – Пловдив
Колеж по енергетика и електроника – София
Колеж – Сливен 
Технически колеж – Казанлък
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Департамент за квалификация и професионално развитие на учителите – Сливен

9,56

44. Тракийски университет – Стара Загора 
Аграрен факултет 
Ветеринарномедицински факултет 
Медицински факултет 
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора 
Филиал – Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

9,20

45. Университет за национално и световно стопанство – София 
Общоикономически факултет
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Управление и администрация“
Факултет „Икономика на инфраструктурата“ 
Факултет „Международна икономика и политика“

9,66
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№ Акредитирано висше училище, основни звена и филиали Оценка

1 2 3

Факултет „Приложна информатика и статистика“
Юридически факултет
Бизнес факултет 
Институт по икономика и политики
Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер
Институт по предприемачество
Институт за следдипломна квалификация

46. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

9,32

47. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 
Факултет по библиотекознание и културно наследство 
Факултет по информационни науки 
Департамент по общообразователни дисциплини
Институт за научни изследвания и обучение на докторанти
Институт по информация и сигурност
Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата 
на културно-историческото наследство

9,33

48. Университет по хранителни технологии – Пловдив 
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

9,07

49. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Факултет по обществено здраве и здравни грижи 
Факултет по медицина
Технически колеж – Бургас
Медицински колеж – Бургас
Колеж по туризъм – Бургас
Департамент за квалификацията и професионално развитие на педагогическите спе-
циалисти

8,84

50. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Институт – Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 
към ХТМУ

9,38

51. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика 
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – Варна

9,12

52. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет 
Стопански факултет
Технически факултет
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Факултет по изкуствата
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет

9,30
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Акредитирани професионални направления/специалности от регулираните професии (СРП) във 
висшите училища в Република България

Шифър 
на ПН Професионално направление/специалност от регулираните професии Оценка

Аграрен университет – Пловдив
3.8. Икономика 8,45
3.9. Туризъм 8,62
4.4. Науки за земята 9,23
5.13. Общо инженерство 9,08
6.1. Растениевъдство 9,74
6.2. Растителна защита 9,75
6.3. Животновъдство 9,34

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,53
8.1. Теория на изкуствата 9,10
8.2. Изобразително изкуство 8,83
8.3. Музикално и танцово изкуство 9,17

Академия на Министерство на вътрешните работи
3.7. Администрация и управление 8,56
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,19
9.1. Национална сигурност 9,25

Американски университет в България
2.2. История и археология 9,00
3.3. Политически науки 9,17
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,15
3.7. Администрация и управление 9,45
3.8. Икономика 9,32
4.5. Математика 9,38
4.6. Информатика и компютърни науки 9,19

Бургаски свободен университет
1.2. Педагогика 9,02
3.2. Психология 8,93
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,09
3.6. Право

Право – СРП 8,85
3.7. Администрация и управление 8,55
3.8. Икономика 8,63
4.6. Информатика и компютърни науки 9,01
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,12
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,24

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
3.2. Психология 9,06
3.3. Политически науки 8,01
3.6. Право

Право – СРП 8,63
3.7. Администрация и управление 9,23
3.8. Икономика 8,96
4.6. Информатика и компютърни науки 8,94
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,14

Архитектура – СРП  9,07
8.2. Изобразително изкуство 9,03
8.3. Музикално и танцово изкуство 7,35
9.1. Национална сигурност 9,03

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
1.1. Теория и управление на образованието 9,21
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Шифър 
на ПН Професионално направление/специалност от регулираните професии Оценка

1.2. Педагогика 9,25
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,18
2.1. Филология 9,30
2.2. История и археология 9,52
2.3. Философия 9,11
2.4. Религия и теология 9,27
3.1. Социология, антропология и науки за културата 8,64
3.2. Психология 9,03
3.3. Политически науки 8,88
3.4. Социални дейности 9,21
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 8,84
3.6. Право

Право – СРП 9,28
3.7. Администрация и управление 8,93
3.8. Икономика 8,76
3.9. Туризъм 8,73
4.4. Науки за земята 9,03
4.5. Математика 8,58
4.6. Информатика и компютърни науки 9,10
8.2. Изобразително изкуство 9,38
9.1. Национална сигурност 8,67

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,08
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,08
9.2. Военно дело

Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво – СРП 9,46
Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна

5.3. Комуникационна и компютърна техника 8,88
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,34

Речно корабоплаване – СРП  9,04
Корабоводене – СРП 9,04
Електрообзавеждане на кораба – СРП 8,97
Корабна радиоелектроника – СРП 9,04
Корабни машини и механизми – СРП 9,03

9.1. Национална сигурност положително 
оценен проект

9.2. Военно дело
Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво – СРП 9,55

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,06

Архитектура – СРП 8,97
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

3.8. Икономика 8,13
5.1. Машинно инженерство 9,17
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,00
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,19
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,36
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,24
5.13. Общо инженерство 9,27

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
3.7. Администрация и управление 7,79
3.8. Икономика 8,09

Висше училище по застраховане и финанси – София
3.8. Икономика 9,03
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Шифър 
на ПН Професионално направление/специалност от регулираните професии Оценка

Висше училище по мениджмънт – Варна

1.3. Педагогика на обучението по … положително 
оценен проект

3.7. Администрация и управление 8,77
3.8. Икономика 8,80
3.9. Туризъм 9,01
4.6. Информатика и компютърни науки 9,08

5.12. Хранителни технологии положително 
оценен проект

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
3.7. Администрация и управление 9,02
3.8. Икономика 9,17
9.1. Национална сигурност 9,07

Висше училище по телекомуникации и пощи – София
3.7. Администрация и управление 8,25
5.3. Комуникационна и компютърна техника 8,84

5.13. Общо инженерство положително 
оценен проект

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
3.2. Психология 9,12
9.1. Национална сигурност 9,02
9.2. Военно дело

Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили – СРП 9,33
Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво – СРП 9,31

Европейски политехнически университет – Перник
4.6. Информатика и компютърни науки 8,12
5.4. Енергетика 8,30
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 7,39

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив
3.7. Администрация и управление 7,57
3.8. Икономика 7,82

Икономически университет – Варна
3.7. Администрация и управление 9,42
3.8. Икономика 9,50
3.9. Туризъм 9,71
4.6. Информатика и компютърни науки 9,12

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
3.8. Икономика 7,46

Колеж по туризъм – Благоевград
3.7. Администрация и управление 5,09
3.9. Туризъм 5,22

Лесотехнически университет – София
3.7. Администрация и управление 8,80
3.9. Туризъм 8,24
4.4. Науки за земята 9,63
5.13. Общо инженерство 9,33
6.1. Растениевъдство 9,24
6.2. Растителна защита 8,26
6.4. Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина – СРП 9,09
6.5. Горско стопанство 9,52

Медицински университет – Плевен
3.4. Социални дейности 9,34
7.1. Медицина
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Шифър 
на ПН Професионално направление/специалност от регулираните професии Оценка

Медицина – СРП 9,22
7.3. Фармация

Фармация – СРП 9,06
7.4. Обществено здраве 9,10

Управление на здравните грижи – СРП 9,39

7.5. Здравни грижи положително 
оценен проект

Медицински лаборант – СРП 8,95
Рентгенов лаборант – СРП 8,78
Помощник-фармацевт – СРП 8,10
Акушерка – СРП 9,39
Медицинска сестра – СРП 9,24

Медицински университет – Пловдив
7.1. Медицина

Медицина – СРП 9,50
7.2. Дентална медицина

Дентална медицина – СРП 9,51
7.3. Фармация

Фармация – СРП 9,32
7.4. Обществено здраве 8,82

Управление на здравните грижи – СРП 8,56
7.5. Здравни грижи 9,10

Зъботехник – СРП  8,52
Медицински лаборант – СРП 9,04
Рентгенов лаборант – СРП 8,40
Рехабилитатор – СРП 9,00
Помощник-фармацевт – СРП 8,19
Инспектор по обществено здраве – СРП 8,95
Медицинска сестра – СРП 9,20
Акушерка – СРП 9,18

Лекарски асистент – СРП  положително 
оценен проект

Медицински университет – София
7.1. Медицина

Медицина – СРП  9,74
7.2. Дентална медицина

Дентална медицина – СРП 9,48

7.3. Фармация положително 
оценен проект

Фармация 9,70
7.4. Обществено здраве 8,93

Кинезитерапия – СРП  6,88
Управление на здравните грижи – СРП 9,17

7.5. Здравни грижи 7,78
7.5. Здравни грижи, Филиал – Враца 6,85

Лекарски асистент – СРП, Филиал – Враца 9,13

Лекарски асистент – СРП, ФОЗ положително 
оценен проект

Акушерка – СРП  8,99
Акушерка – СРП, Филиал – Враца  8,82
Медицинска сестра – СРП  9,01
Медицинска сестра – СРП, Филиал – Враца 8,78
Медицински лаборант – СРП  9,04
Помощник-фармацевт – СРП 9,19
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Инспектор по обществено здраве – СРП  8,82
Рентгенов лаборант – СРП  8,49
Рехабилитатор – СРП  8,74
Масажист (с увредено зрение) – СРП  9,01
Зъботехник – СРП  8,82

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

5.2. Електротехника, електроника и автоматика положително 
оценен проект

7.1. Медицина
Медицина – СРП  9,32

7.2. Дентална медицина
Дентална медицина – СРП  8,99

7.3. Фармация положително 
оценен проект

Фармация – СРП  8,75
7.4. Обществено здраве 7,89

Управление на здравните грижи – СРП 8,26

Кинезитерапия – СРП положително 
оценен проект

7.5. Здравни грижи 9,16
Акушерка – СРП 8,79
Акушерка – СРП, Филиал – Сливен 8,43
Акушерка – СРП, Филиал – Шумен 8,53
Акушерка – СРП, Филиал – Велико Търново 8,81
Медицинска сестра – СРП 8,78
Медицинска сестра – СРП, Филиал – Сливен 8,64
Медицинска сестра – СРП, Филиал – Шумен 8,69
Медицинска сестра – СРП, Филиал – Велико Търново 8,70
Медицински лаборант – СРП 9,02
Рентгенов лаборант – СРП 8,60
Рехабилитатор – СРП 8,86
Зъботехник – СРП 9,05
Помощник-фармацевт – СРП 8,96
Инспектор по обществено здраве – СРП 8,86

Международно висше бизнес училище – Ботевград
3.7. Администрация и управление 9,30
3.8. Икономика 9,51
3.9. Туризъм 9,06

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
4.4. Науки за земята 9,51
5.1. Машинно инженерство 8,79
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,00
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,14

Маркшайдерство и геодезия – СРП  9,05
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми 9,11
5.11. Биотехнологии 8,76
5.13. Общо инженерство 9,15

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
3.7. Администрация и управление 8,81
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,08
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,09
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,08
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
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Геодезия – СРП положително 
оценен проект

5.13. Общо инженерство 9,26
9.1. Национална сигурност 9,01
9.2. Военно дело

Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво – СРП 9,46
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

8.4. Театрално и филмово изкуство 9,03
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

1.3. Педагогика на обучението по ... 7,78
8.3. Музикално и танцово изкуство 9,47

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,47
7.4. Обществено здраве

Кинезитерапия – СРП  9,15
7.5. Здравни грижи 9,20
7.6. Спорт 9,32

Национална художествена академия – София
8.2. Изобразително изкуство 9,43

Нов български университет – София
2.1. Филология 8,75
2.2. История и археология 9,06
2.3. Философия 6,90
3.1. Социология, антропология и науки за културата 9,02
3.2. Психология 8,80
3.3. Политически науки 8,80
3.4. Социални дейности 8,02
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,21
3.6. Право

Право – СРП  9,00
3.7. Администрация и управление 8,72
3.8. Икономика 8,59
3.9. Туризъм 8,57
4.3. Биологически науки 7,61
4.4. Науки за земята 8,17
4.6. Информатика и компютърни науки 9,26
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,11
5.7. Архитектура

Архитектура – СРП 8,50
7.4. Обществено здраве 8,01
8.1. Теория на изкуствата 9,24
8.2. Изобразително изкуство 8,86
8.3. Музикално и танцово изкуство 9,06
8.4. Театрално и филмово изкуство 9,01
9.1. Национална сигурност 9,30

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
1.1. Теория и управление на образованието 9,24
1.2. Педагогика 9,26
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,16
2.1. Филология 9,12
2.2. История и археология 9,06
2.3. Философия 9,00
2.4. Религия и теология 8,36
3.1. Социология, антропология и науки за културата 8,69
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3.2. Психология 9,20
3.3. Политически науки 8,42
3.4. Социални дейности 9,18
3.6. Право

Право – СРП 9,17
3.7. Администрация и управление 8,84
3.8. Икономика 9,00
3.9. Туризъм 8,24
4.1. Физически науки 9,44
4.2. Химически науки 9,48
4.3. Биологически науки 9,49
4.5. Математика 9,54
4.6. Информатика и компютърни науки 9,24
5.1. Машинно инженерство 8,13
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 8,77
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,12
5.11. Биотехнологии 8,42
8.2. Изобразително изкуство 8,29
8.3. Музикално и танцово изкуство 8,83
8.4. Театрално и филмово изкуство 8,39
9.1. Национална сигурност 8,69

Русенски университет „Ангел Кънчев“
1.2. Педагогика 8,02
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,28
3.3. Политически науки 9,04
3.4. Социални дейности 9,28
3.6. Право

Право – СРП 8,66
3.7. Администрация и управление 9,03
3.8. Икономика 9,23
4.5. Математика 9,37
4.6. Информатика и компютърни науки 9,34
5.1. Машинно инженерство 9,32
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,32
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,36
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,40
5.6. Материали и материалознание 8,93
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 8,38
5.10. Химични технологии 9,11
5.11. Биотехнологии 9,23
5.12. Хранителни технологии 9,22
5.13. Общо инженерство 9,54
6.1. Растениевъдство 8,04
7.4. Обществено здраве 8,10

Кинезитерапия – СРП 8,24

Управление на здравните грижи – СРП положително 
оценен проект

7.5. Здравни грижи
Медицинска сестра – СРП 8,27
Акушерка – СРП 8,21

Лекарски асистент – СРП положително 
оценен проект

9.1. Национална сигурност 8,95
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1.1. Теория и управление на образованието 9,41
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1.2. Педагогика 9,52
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,48
2.1. Филология 9,54
2.2. История и археология 9,43
2.3. Философия 9,53
2.4. Религия и теология 9,36
3.1. Социология, антропология и науки за културата 9,10
3.2. Психология 9,23
3.3. Политически науки 9,20
3.4. Социални дейности 9,46
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,38
3.6. Право

Право – СРП 9,68
3.7. Администрация и управление 9,41
3.8. Икономика 9,45
3.9. Туризъм 9,23
4.1. Физически науки 9,77
4.2. Химически науки 9,82
4.3. Биологически науки 9,82
4.4. Науки за земята 9,26
4.5. Математика 9,62
4.6. Информатика и компютърни науки 9,67
5.3. Комуникационна и компютърна техника 8,45
5.11. Биотехнологии 9,48
7.1. Медицина

Медицина – СРП 9,00
7.3. Фармация

Фармация – СРП 8,63
7.5. Здравни грижи

Медицинска сестра – СРП 8,88
8.2. Изобразително изкуство 7,53
8.3. Музикално и танцово изкуство 7,70

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
3.7. Администрация и управление 9,27
3.8. Икономика 9,35

Театрален колеж „Любен Гройс“ – София
8.4. Театрално и филмово изкуство 7,02

Технически университет – Варна
3.4. Социални дейности 8,17
5.1. Машинно инженерство 8,89
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,33
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,27
5.4. Енергетика 9,14
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,14

Корабни машини и механизми – СРП 9,06
Корабоводене – СРП 9,00
Електрообзавеждане на кораба – СРП 9,06

5.13. Общо инженерство 9,05
6.1. Растениевъдство 8,13

Технически университет – Габрово
3.4. Социални дейности 9,18
3.7. Администрация и управление 8,33
3.8. Икономика 8,38
5.1. Машинно инженерство 9,23
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5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,20
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,14
5.6. Материали и материалознание 9,07
5.13. Общо инженерство 9,24

Технически университет – София
1.2. Педагогика 5,86
3.7. Администрация и управление 8,73
4.5. Математика 9,44
4.6. Информатика и компютърни науки 9,16
5.1. Машинно инженерство 9,44
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,48
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,58
5.4. Енергетика 9,45
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9,42
5.12. Хранителни технологии 8,56
5.13. Общо инженерство 9,42

Тракийски университет – Стара Загора
1.2. Педагогика 8,96
1.3. Педагогика на обучението по ... 8,95
3.4. Социални дейности 7,04
3.8. Икономика 8,74
4.3. Биологически науки 9,09

4.6. Информатика и компютърни науки положително 
оценен проект

5.1. Машинно инженерство 8,82
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,11

5.3. Комуникационна и компютърна техника положително 
оценен проект

5.4. Енергетика 8,81
5.12. Хранителни технологии 9,05
5.13. Общо инженерство 9,15
6.1. Растениевъдство 9,21
6.3. Животновъдство 9,66
6.4. Ветеринарна медицина 9,18

Ветеринарна медицина – СРП 9,48
7.1. Медицина

Медицина – СРП 9,02
7.4. Обществено здраве 6,86

Управление на здравните грижи – СРП 8,48
7.5. Здравни грижи 7,67

Медицински лаборант – СРП 8,94
Рехабилитатор – СРП 8,38
Акушерка – СРП 8,62
Медицинска сестра – СРП 8,37
Лекарски асистент 9,28
Акушерка – СРП, Филиал – Хасково 8,33
Медицинска сестра – СРП, Филиал – Хасково 8,53

Помощник-фармацевт – СРП положително 
оценен проект

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
1.2. Педагогика 8,75
1.3. Педагогика на обучението по ... 8,50
2.1. Филология 8,50
3.7. Администрация и управление 7,79
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3.8. Икономика 6,60
3.9. Туризъм 8,11
4.2. Химически науки 9,10
5.1. Машинно инженерство 8,71
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,10
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,26
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 8,54
5.6. Материали и материалознание 8,71
5.10. Химични технологии 8,87
5.11. Биотехнологии 8,87
5.13. Общо инженерство 9,13
7.1. Медицина

Медицина – СРП положително 
оценен проект

7.4. Обществено здраве 8,31
7.5. Здравни грижи

Медицинска сестра – СРП 7,48
Рехабилитатор – СРП 8,47
Помощник-фармацевт – СРП 8,38

Акушерка – СРП положително 
оценен проект

Лекарски асистент – СРП положително 
оценен проект

Университет за национално и световно стопанство – София
3.1. Социология, антропология и науки за културата 9,06
3.3. Политически науки 9,06
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,42
3.6. Право

Право – СРП 9,19
3.7. Администрация и управление 9,86
3.8. Икономика 9,90

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,44

Архитектура – СРП 9,40

Инженер в инвестиционното проектиране – Водоснабдяване и канализация – СРП положително 
оценен проект

Геодезия – СРП  положително 
оценен проект

Инженер в инвестиционното проектиране – Транспортно строителство – СРП положително 
оценен проект

Инженер в инвестиционното проектиране – Хидростроителство – СРП положително 
оценен проект

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
2.2. История и археология 9,04
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,32
4.6. Информатика и компютърни науки 9,02
9.1. Национална сигурност 9,42

Университет по хранителни технологии – Пловдив
3.8. Икономика 8,48
3.9. Туризъм 9,01
5.1. Машинно инженерство 9,09
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,19
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,24
5.4. Енергетика 9,24
5.11. Биотехнологии 9,48
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5.12. Хранителни технологии 9,48
5.13. Общо инженерство 9,12

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
3.7. Администрация и управление 9,16
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,34
5.6. Материали и материалознание 9,22
5.9. Металургия 9,46
5.10. Химични технологии 9,42
5.11. Биотехнологии 9,41
5.13. Общо инженерство 9,31

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
1.1. Теория и управление на образованието 9,26
1.2. Педагогика 9,18
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,15
2.1. Филология 9,09
2.2. История и археология 9,04
2.4. Религия и теология 7,97
3.4. Социални дейности 9,36
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,30
3.8. Икономика 8,85
3.9. Туризъм 7,45
4.1. Физически науки 9,36
4.2. Химически науки 9,20
4.3. Биологически науки 9,26
4.4. Науки за земята 8,62
4.5. Математика 9,20
4.6. Информатика и компютърни науки 9,23
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,06
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 9,13

Геодезия – СРП положително 
оценен проект

5.13. Общо инженерство 9,18
6.2. Растителна защита 7,12
9.1. Национална сигурност 9,02

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
1.1. Теория и управление на образованието 5,93
1.2. Педагогика 9,14
1.3. Педагогика на обучението по ... 9,31
2.1. Филология 9,23
2.2. История и археология 9,24
2.3. Философия 9,40
3.1. Социология, антропология и науки за културата 8,75
3.2. Психология 8,78
3.3. Политически науки 8,96
3.4. Социални дейности 9,26
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 9,13
3.6. Право

Право – СРП 9,13
3.7. Администрация и управление 8,33
3.8. Икономика 8,49
3.9. Туризъм 9,14
4.1. Физически науки 8,54
4.2. Химически науки 9,28
4.4. Науки за земята 9,08
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4.5. Математика 9,10
4.6. Информатика и компютърни науки 9,01
5.1. Машинно инженерство 8,68
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 9,04
5.3. Комуникационна и компютърна техника 9,08
7.4. Обществено здраве 9,20

Кинезитерапия – СРП 7,68

Кинезитерапия за ОКС „магистър“ – СРП положително 
оценен проект

Управление на здравните грижи – СРП положително 
оценен проект

7.5. Здравни грижи
Акушерка – СРП 8,64
Медицинска сестра – СРП 8,62

7.6. Спорт 8,95
8.2. Изобразително изкуство 8,67
8.3. Музикално и танцово изкуство 9,31
8.4. Театрално и филмово изкуство 9,00
9.1. Национална сигурност 9,09

Акредитирани програми на образователна и научна степен „доктор“ във висшите училища 
в Република България

Ши-
фър Професионално направление Докторска програма Оценка

Аграрен университет – Пловдив
3.8. Икономика Икономика и управление (селско стопанство) 9,26

3.8. Икономика Организация и управление на производството 
(селско стопанство и подотрасли) 9,33

4.2. Химически науки Неорганична химия 9,13
4.4. Науки за земята Екология и опазване на екосистемите 9,50

5.13. Общо инженерство Механизация и електрификация на растение-
въдството 9,26

6.1. Растениевъдство Овощарство 9,20
6.1. Растениевъдство Лозарство 9,31
6.1. Растениевъдство Мелиорации 9,16
6.1. Растениевъдство Зеленчукопроизводство 9,35
6.1. Растениевъдство Агрохимия 9,18
6.1. Растениевъдство Генетика 9,36
6.1. Растениевъдство Декоративни растения 9,10
6.1. Растениевъдство Почвознание 9,14
6.1. Растениевъдство Растениевъдство 9,56
6.1. Растениевъдство Физиология на растенията 9,58

6.1. Растениевъдство Селекция  и  семепроизводство  на  културните 
растения 9,34

6.1. Растениевъдство Фуражно производство, ливадарство 9,29
6.2. Растителна защита Растителна защита 9,80
6.2. Растителна защита Растителна защита (Хербология) 9,45
6.3. Животновъдство Птицевъдство 9,10

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  изобразително 
изкуство 9,19

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 9,12

8.1. Теория на изкуствата Артмениджмънт  и  публични  комуникации  в 
изкуството 8,90

8.2. Изобразително изкуство Приложни, изящни изкуства и дизайн 8,27
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8.3. Музикално и танцово изкуство Хореография 9,22
8.3. Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство 9,16

Академия на Министерство на вътрешните работи
3.2. Психология Психология на дейността 9,51

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 9,08

3.6. Право Криминалистика 9,22
3.6. Право Криминология 9,26
3.6. Право Наказателен процес 9,27
3.6. Право Наказателно право 9,23

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Техника на безопасността на труда и противо-
пожарна техника 9,22

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Защита на населението и народното стопанство 
в критични ситуации 9,13

9.1. Национална сигурност
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (национална  си-
гурност)

9,28

Бургаски свободен университет
1.2. Педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика 8,71
3.2. Психология Социална психология 8,58
3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология 8,68
3.6. Право Наказателно право 8,28
3.6. Право Граждански процес 8,27
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,07

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Инженеринг и електронизация в електрообза-
веждането 8,37

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
3.2. Психология Обща психология 9,10
3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология 9,12
3.3. Политически науки Политология 9,00

3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически 
и правни учения 8,65

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 8,99

3.6. Право Гражданско и семейно право 8,83
3.6. Право Конституционно право 8,81
3.6. Право Криминалистика 9,02
3.6. Право Криминология 9,11

3.6. Право Международно  право  и  международни  отно-
шения 9,12

3.6. Право Наказателно право 9,19
3.7. Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) 9,23

3.7. Администрация и управление Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното производство 9,35

3.8. Икономика Политическа икономия 8,55
3.8. Икономика Световно стопанство и МИО 8,97

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност 8,58

4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи и технологии, инфор-
матика и компютърни науки 8,63

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Архитектура на сгради, конструкции, съоръже-
ния и детайли 9,16

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Синтез  на  архитектурата  с  другите  изкуства, 
интериор и архитектурен дизайн 9,13

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителни конструкции 9,21
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5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителни материали, изделия и технология 
за производството им 8,69

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Териториално  и  ландшафтно  устройство  и 
градоустройство 9,10

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Техника на безопасността на труда и противо-
пожарна техника 9,33

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

1.2. Педагогика История на педагогиката и българското обра-
зование 8,69

1.2. Педагогика Социална педагогика 9,20
1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 9,10
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика 9,29
1.2. Педагогика Специална педагогика 8,06

1.3. Педагогика на обучението по ... Теория и методика на физическото възпитание 
и спортната тренировка 9,34

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език и 
литература 9,49

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по география 9,42

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  изобразително 
изкуство 9,40

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  информатика  и 
информационни технологии 8,88

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по история 8,80
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика 9,43
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 9,37

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по технологии и пред-
приемачество 9,13

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по чужд език 9,17

1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по човек и общество, 
човек и природа; Педагогика на взаимодейст-
вието „дете – среда“

9,28

2.1. Филология Славянски езици 9,11

2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия 8,95

2.1. Филология Теория и практика на превода 8,99
2.1. Филология Теория на литературата 9,12
2.1. Филология Българска литература 9,05
2.1. Филология Български език 9,10
2.1. Филология Германски езици 9,16

2.1. Филология Фолклористика (вкл. български фолклор, сла-
вянски фолклор) 8,81

2.1. Филология

Общо и сравнително езикознание/вкл.
Съпоставително  и  балканско  eзикознание, 
структурна лингвистика, приложна лингвистика.
Социолингвистика, психолингвистика, матема-
тическа лингвистика, етнолингвистика

9,14

2.2. История и археология Културно-историческо наследство 8,78
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история 9,43
2.2. История и археология Средновековна обща история 9,48
2.2. История и археология История на България 9,49
2.2. История и археология Стара история 9,30

2.2. История и археология Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и 
палеографика) 9,50

2.3. Философия История на философията 9,01
2.3. Философия Онтология 8,42
2.3. Философия Логика 8,77
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2.3. Философия Философия на правото и политиката 8,93
2.4. Религия и теология Теология 9,21

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Етнология 9,18

3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология 9,50
3.2. Психология Обща психология 9,65
3.2. Психология Социална психология 9,55
3.3. Политически науки Политология 9,53

3.4. Социални дейности Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (Социални дейности) 9,02

3.6. Право Международно  право  и  международни  отно-
шения 9,00

3.6. Право Конституционно право 8,94
3.6. Право История на правото 8,98

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 8,80

3.6. Право Наказателно право 9,05
3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,58
3.6. Право Теория на държавата и правото 8,98
3.6. Право Финансово право 9,04
3.6. Право Гражданско и семейно право 9,00
3.6. Право Гражданско процесуално право 9,08

3.6. Право Наказателно процесуално право (Наказателен 
процес) 9,05

3.7. Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) 8,70
3.8. Икономика Политическа икономия 8,07

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност 8,46

3.8. Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застра-
ховка (финанси) 8,20

4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 9,03
4.4. Науки за земята Социално-икономическа география 9,17
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,17
8.2. Изобразително изкуство Изкуствознание и изобразително изкуство 8,72
9.1. Национална сигурност Международна и регионална сигурност 8,55

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Радиоелектронни и комуникационни системи 
в авиацията 8,33

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизирани системи за обработка на ин-
формацията и управление 9,15

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Проектиране и конструиране на автоматични 
и пилотирани летателни апарати 8,72

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Технология за производство на летателни апа-
рати 8,32

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Динамика, балистика и управление на полета 
на летателни апарати 8,38

9.2. Военно дело Организация и управление на въоръжените сили 8,91
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

3.2. Психология Военна психология 9,49

3.7. Администрация и управление
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (Национална  си-
гурност)

9,38

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,19

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Експлоатация на водния транспорт, морските 
и речните пристанища 9,28
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5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Електроснабдяване  и  електрообзавеждане  на 
кораба 9,28

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Комуникационни мрежи и системи 9,12
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Корабни силови уредби, машини и механизми 9,40
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Приложна механика 8,69
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Радиолокация и радионавигация 9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Технология и организация на корабостроенето 
и кораборемонта 9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление на кораби и корабоводене 9,38

9.1. Национална сигурност Военнополитически  аспекти  на  морската  си-
гурност 9,77

9.2. Военно дело Организация и управление на въоръжените сили 9,60
Висше строително училище „Любен Каравелов“

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Архитектура на сгради, конструкции, съоръже-
ния и детайли 9,07

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Теория и история на архитектурата 8,55

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Териториално  и  ландшафтно  устройство  и 
градоустройство 8,73

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Опазване, реставрация и адаптация на памет-
ниците на културата 8,56

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
3.8. Икономика Икономика и управление на транспорта 8,70
5.1. Машинно инженерство Автомобилна техника 8,83
5.1. Машинно инженерство Локомотиви, вагони и трамваи 8,87

5.1. Машинно инженерство Подвижен  железопътен  състав  и  теглителна 
сила на влаковете 8,83

5.1. Машинно инженерство Подемно-транспортни машини 8,83

5.1. Машинно инженерство Механизация и автоматизация на товаро-раз-
товарните работи 8,87

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроснабдяване и електрообзавеждане 9,24

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теоретична електротехника 9,14

5.3. Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната тех-
ника 9,14

5.3. Комуникационна и компютърна техника Осигурителна техника и системи 9,22
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Транспортни системи и транспортни технологии 9,33

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и експлоатация на железопътния 
транспорт 9,13

5.6. Материали и материалознание Материали и материалознание 8,73
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителни конструкции 9,22
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Теория и история на архитектурата 8,55

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Териториално  и  ландшафтно  устройство  и 
градоустройство 8,73

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Архитектура на сгради, конструкции, съоръже-
ния и детайли 9,07

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Проектиране,  строителство  и  поддържане  на 
улици и автомобилни пътища 9,26

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Опазване, реставрация и документация на па-
метници на архитектурата 8,56

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Проектиране,  строителство  и  поддържане  на 
железопътни пътища и съоръжения 9,34

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Приложна механика 9,24
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

3.8. Икономика Финанси и банково дело 8,75
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Висше училище по застраховане и финанси – София
3.8. Икономика Счетоводство, контрол и анализ 8,74
3.8. Икономика Финанси, застраховане и осигуряване 8,95

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

3.7. Администрация и управление Администрация и управление извън сферата на 
материалното производство 8,38

3.8. Икономика Икономика, финанси и организация на труда  8,52

9.1. Национална сигурност Антитероризъм (Организация и управление на 
антитерористичната дейност) 8,85

9.1. Национална сигурност Противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред 8,86

Висше училище по телекомуникации и пощи

3.7. Администрация и управление Организация и управление в телекомуникаци-
ите и пощите 8,31

5.3. Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната тех-
ника 8,81

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
3.2. Психология Военна психология 9,06

9.1. Национална сигурност Защита на населението и инфраструктурата на 
държавата при кризисни ситуации 9,24

9.1. Национална сигурност Киберсигурност 9,18
9.1. Национална сигурност Военнополитически проблеми на сигурността 9,06
9.1. Национална сигурност Комуникационни мрежи и системи 8,56

9.1. Национална сигурност Автоматизирани системи за обработка на инфор-
мацията и управление (на войските и оръжията) 9,34

9.1. Национална сигурност Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното производство 9,20

9.1. Национална сигурност Военноисторически аспекти на националната 
сигурност 9,15

9.2. Военно дело Организация и управление на въоръжените сили 9,08

9.2. Военно дело Военноприложни аспекти на защитата на на-
селението и инфраструктурата на държавата 9,10

Икономически университет – Варна
3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,12
3.7. Администрация и управление Социално управление 8,99
3.8. Икономика Статистика и демография 9,19
3.8. Икономика Стокознание 9,02

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност 9,26

3.8. Икономика Маркетинг 9,21

3.8. Икономика Оптимално управление на икономически сис-
теми 8,72

3.8. Икономика Политическа  икономия  (обща  икономическа 
теория) 9,33

3.8. Икономика Приложение  на  изчислителната  техника  в 
икономиката 9,33

3.8. Икономика Световно стопанство и международни иконо-
мически отношения 8,67

3.8. Икономика Финанси 9,40
3.8. Икономика Икономика и управление (търговия) 9,41
3.8. Икономика Индустриален бизнес 9,36
3.8. Икономика Аграрен бизнес 9,15

3.8. Икономика Икономика и управление (строителство и не-
движима собственост) 9,51

3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм) 9,60
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,04
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Лесотехнически университет – София

3.7. Администрация и управление Икономика и управление (горско стопанство и 
горска индустрия) 8,87

3.7. Администрация и управление Организация и управление на производството 
(горско стопанство и горска индустрия) 8,54

3.7. Администрация и управление Приложение  на  изчислителната  техника  в 
икономиката 8,43

4.4. Науки за земята Екология и опазване на екосистемите 9,61
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Обща, висша и приложна геодезия 8,83
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Фотограметрия и дистанционни методи 9,08

5.13. Общо инженерство Технология, механизация и автоматизация на 
горското стопанство и добива на дървесина 9,39

5.13. Общо инженерство Технология, механизация и автоматизация на 
дървообработващата и мебелната промишленост 9,46

5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 8,82

5.13. Общо инженерство
Машини и съоръжения за горското стопанство, 
дърводобива, дървообработващата и мебелната 
промишленост

9,1

5.13. Общо инженерство Дървесинознание и дървесни материали 9,15
6.1. Растениевъдство Агрохимия 8,51

6.1. Растениевъдство Мелиорации  (вкл. Почвена  ерозия  и  борбата 
с нея) 8,53

6.1. Растениевъдство Зеленчукопроизводство 8,15
6.1. Растениевъдство Общо земеделие 8,05
6.1. Растениевъдство Растениевъдство 9,06
6.1. Растениевъдство Лозарство 8,04
6.1. Растениевъдство Почвознание 8,02

6.1. Растениевъдство Селекция  и  семепроизводство  на  културните 
растения 8,04

6.2. Растителна защита Растителна защита 8,30
6.3. Животновъдство Генетика 8,57

6.3. Животновъдство Развъждане на селскостопански животни, био-
логия и биотехника на размножаването 8,72

6.3. Животновъдство Специални отрасли (пчели, буби) 8,02
6.4. Ветеринарна медицина Физиология на животните и човека 8,50

6.4. Ветеринарна медицина Хирургия,  рентгенология  и  физиотерапия  на 
животните 8,94

6.4. Ветеринарна медицина Акушерство  и  гинекология  на  животните  и 
болести на новородени животни 8,51

6.4. Ветеринарна медицина Ветеринарно-санитарна експертиза 8,67

6.4. Ветеринарна медицина Паразитология и инвазионни болести на жи-
вотните и човека 8,76

6.4. Ветеринарна медицина Патология на животните 8,31

6.4. Ветеринарна медицина Зоохигиена  и  организация  на  ветеринарното 
обслужване 8,60

6.4. Ветеринарна медицина Епизоотология, инфекциозни болести и профи-
лактика на заразните заболявания по животните 8,85

6.4. Ветеринарна медицина Морфология 8,72
6.5. Горско стопанство Лесоустройство и таксация 9,21
6.5. Горско стопанство Ловно стопанство 9,28

6.5. Горско стопанство Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен 
риболов 8,18

6.5. Горско стопанство Горски култури, селекция и семепроизводство 9,18
6.5. Горско стопанство Лесовъдство (вкл. Дендрология) 9,54

6.5. Горско стопанство Лесомелиорация, защита на горите и специални 
ползвания в горите 9,13

6.5. Горско стопанство Озеленяване на населени места и ландшафта 9,46
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Медицински университет – Плевен
4.2. Химически науки Аналитична химия 8,33
4.3. Биологически науки Биохимия 9,10
7.1. Медицина Педиатрия 9,16
7.1. Медицина Пневмология и фтизиатрия 8,98
7.1. Медицина Психиатрия 8,26
7.1. Медицина Токсикология 9,06
7.1. Медицина Неврология 8,62
7.1. Медицина Образна диагностика 8,92
7.1. Медицина Обща медицина 8,80
7.1. Медицина Обща хирургия 9,30
7.1. Медицина Ортопедия и травматология 9,04
7.1. Медицина Офталмология 8,14
7.1. Медицина Инфекциозни болести 8,99
7.1. Медицина Кардиология 9,00
7.1. Медицина Дерматология и венерология 8,7
7.1. Медицина Ендокринология и болести на обмяната 8,87
7.1. Медицина Ревматология 8,57

7.1. Медицина Медицинска радиология и рентгенология (вкл. 
Използване на радиоактивни изотопи) 8,92

7.1. Медицина Анестезиология и интензивно лечение 8,61

7.1. Медицина Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 9,22

7.1. Медицина Акушерство и гинекология 8,75
7.1. Медицина Патофизиология 9,03

7.1. Медицина Хигиена  (трудова,  комунална,  училищна,  ра-
диационна и др.) 8,78

7.1. Медицина Клинична лаборатория 9,10
7.1. Медицина Патологоанатомия и цитопатология 9,19

7.1. Медицина Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 9,22

7.1. Медицина Епидемиология 9,15
7.1. Медицина Урология 9,37
7.1. Медицина Медицинска биофизика 8,95
7.1. Медицина Хематология и преливане на кръв 8,46
7.4. Обществено здраве Управление на здравните грижи 9,16

Медицински университет – Пловдив
4.2. Химически науки Физикохимия 8,57
4.2. Химически науки Неорганична химия 8,83
4.2. Химически науки Органична химия и органичен анализ 8,90
4.3. Биологически науки Генетика 9,08
4.3. Биологически науки Биофизика 9,17
4.3. Биологически науки Медицинска биохимия 9,24

4.3. Биологически науки Фармацевтична ботаника (с обучение на бъл-
гарски и английски език) 9,27

4.3. Биологически науки Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активни вещества 9,18

4.3. Биологически науки Имунология 9,27
4.3. Биологически науки Микробиология 9,32
7.1. Медицина Хематология и преливане на кръв 9,37
7.1. Медицина Неврология 9,31
7.1. Медицина Неврохирургия 9,24

7.1. Медицина Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 9,06

7.1. Медицина Гастроентерология 9,09
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7.1. Медицина Дерматология и венерология 9,33
7.1. Медицина Ендокринология 9,38
7.1. Медицина Епидемиология 9,42
7.1. Медицина Имунология 9,03
7.1. Медицина Инфекциозни болести 9,31
7.1. Медицина Гръдна хирургия 9,15
7.1. Медицина Анатомия, хистология и цитология 9,44
7.1. Медицина Медицина на бедствените ситуации 8,96
7.1. Медицина Медицинска биология 9,38
7.1. Медицина Медицинска генетика 8,57
7.1. Медицина Нефрология 8,9
7.1. Медицина Обща медицина 8,81
7.1. Медицина Обща хирургия 9,15
7.1. Медицина Онкология 8,50
7.1. Медицина Оториноларингология 9,37
7.1. Медицина Офталмология 9,12
7.1. Медицина Педиатрия 9,15
7.1. Медицина Психиатрия 9,20
7.1. Медицина Ревматология 9,78
7.1. Медицина Патологоанатомия и цитопатология 9,83
7.1. Медицина Клинична лаборатория 9,19
7.1. Медицина Патологична физиология 9,23
7.1. Медицина Хигиена 9,23

7.1. Медицина Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 9,24

7.1. Медицина Имунопатология и алергология 8,62
7.1. Медицина Медицинска паразитология и хелминтология 9,01
7.1. Медицина Детска хирургия 9,32
7.1. Медицина Кардиология 9,33
7.1. Медицина Медицинска генетика 8,57
7.1. Медицина Урология 8,86
7.1. Медицина Акушерство и гинекология 9,12
7.1. Медицина Сърдечна и съдова хирургия 8,96
7.2. Дентална медицина Терапевтична дентална медицина 9,16
7.2. Дентална медицина Протетична дентална медицина 9,15
7.2. Дентална медицина Ортодонтия 8,77
7.2. Дентална медицина Дентална клинична алергология 8,80
7.2. Дентална медицина Дентална образна диагностика 8,83
7.2. Дентална медицина Детска дентална медицина 9,45
7.2. Дентална медицина Орална хирургия 9,32
7.2. Дентална медицина Дентална клинична алергология 8,8

7.2. Дентална медицина Пародонтология  и  заболявания  на  оралната 
лигавица 8,71

7.3. Фармация Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 8,87

7.3. Фармация Токсикология 9,39
7.3. Фармация Фармакогнозия 8,01

7.3. Фармация Технология  на  лекарствените  форми  и  био-
фармация 9,20

7.3. Фармация Фармакоикономика и фармацевтична регулация 9,14
7.3. Фармация Фармацевтична химия 9,18
7.4. Обществено здраве Медицинска информатика 8,18
7.4. Обществено здраве Управление на здравните грижи 9,06
7.4. Обществено здраве Икономика на здравеопазването 9,07
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Медицински университет – София 
4.1. Физически науки Биофизика 9,26
4.2. Химически науки Теоретична химия 9,47

4.2. Химически науки Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества 9,41

4.3. Биологически науки Фармацевтична ботаника 9,27
4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 9,85
4.3. Биологически науки Ембриология 9,63
4.3. Биологически науки Молекулярна биология 9,41
4.3. Биологически науки Морфология 8,61
4.3. Биологически науки Биохимия 9,61
4.3. Биологически науки Имунология 9,77
4.3. Биологически науки Молекулярна генетика 9,74
4.3. Биологически науки Генетика 8,36
4.3. Биологически науки Микробиология 8,77
7.1. Медицина Имунология 9,68
7.1. Медицина Имунопатология и алергология 9,16
7.1. Медицина Кардиология 9,18
7.1. Медицина Клинична лаборатория 9,36
7.1. Медицина Медицина на бедствените ситуации 8,92
7.1. Медицина Вътрешни болести 9,62
7.1. Медицина Гастроентерология 9,29
7.1. Медицина Анатомия, хистология и цитология 9,19
7.1. Медицина Белодробни болести 9,26
7.1. Медицина Неврология 9,98
7.1. Медицина Неонатология 9,50
7.1. Медицина Нуклеарна медицина 9,64
7.1. Медицина Образна диагностика 9,72
7.1. Медицина Офталмология 9,43
7.1. Медицина Педиатрия 9,88
7.1. Медицина Психиатрия 9,81
7.1. Медицина Ревматология 9,78
7.1. Медицина Ендокринология 9,26
7.1. Медицина Епидемиология 8,76
7.1. Медицина Съдебна медицина 9,07
7.1. Медицина Физиотерапия, курортология и рехабилитация 9,09
7.1. Медицина Хранене и диететика 9,05

7.1. Медицина Хигиена  (трудова,  комунална,  училищна,  ра-
диационна и др.) 9,10

7.1. Медицина Анестезиология и интензивно лечение 9,29
7.1. Медицина Обща хирургия 9,36
7.1. Медицина Урология 9,70
7.1. Медицина Акушерство и гинекология 9,65
7.1. Медицина Ортопедия и травматология 9,35
7.1. Медицина Обща медицина 9,29
7.1. Медицина Медицинска микробиология 9,11
7.1. Медицина Медицинска генетика 9,24
7.1. Медицина Оториноларингология 9,58
7.1. Медицина Дерматология и венерология 9,57
7.1. Медицина Неврохирургия 9,58
7.1. Медицина Инфекциозни болести 9,56
7.1. Медицина Нефрология 9,60
7.1. Медицина Лъчелечение 9,69
7.1. Медицина Клинична психология 9,48
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7.1. Медицина Клинична фармакология и терапия 8,97
7.1. Медицина Микробиология 9,11
7.1. Медицина Гръдна хирургия 9,52
7.1. Медицина Сърдечносъдова хирургия 9,45
7.1. Медицина Патофизиология 9,00

7.1. Медицина Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 9,32

7.2. Дентална медицина Терапевтична дентална медицина 9,18
7.2. Дентална медицина Дентална клинична алергология 8,90
7.2. Дентална медицина Детска дентална медицина 9,18
7.2. Дентална медицина Протетична дентална медицина 8,98
7.2. Дентална медицина Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 9,07
7.2. Дентална медицина Дентална образна диагностика 9,12
7.2. Дентална медицина Обществено дентално здраве 9,15
7.2. Дентална медицина Ортодонтия 8,90

7.3. Фармация Технология  на  лекарствените  форми  и  био-
фармация 9,43

7.3. Фармация Токсикология 9,38
7.3. Фармация Фармакоикономика и фармацевтична регулация 9,48

7.3. Фармация Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 9,43

7.3. Фармация Фармацевтична химия 9,32
7.3. Фармация Фармакогнозия и фитохимия 9,31

7.4. Обществено здраве Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 9,33

7.4. Обществено здраве Хигиена  (трудова,  комунална,  училищна,  ра-
диационна и др.) 8,98

7.4. Обществено здраве Медицина на бедствените ситуации 8,92
7.5. Здравни грижи Здравни грижи в системата на здравеопазването 8,96

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
3.2. Психология Медицинска психология 9,01

3.7. Администрация и управление Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното производство 9,39

4.2. Химически науки Аналитична химия 8,95

4.2. Химически науки Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества 9,54

4.3. Биологически науки Вирусология 9,63
4.3. Биологически науки Генетика 9,45
4.3. Биологически науки Микробиология 9,68
4.3. Биологически науки Молекулярна биология 8,72
4.3. Биологически науки Биохимия 9,13
7.1. Медицина Физиотерапия, курортология и рехабилитация 8,97
7.1. Медицина Хематология и преливане на кръв 9,34
7.1. Медицина Хирургия 9,29
7.1. Медицина Урология 9,14

7.1. Медицина Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 9,02

7.1. Медицина Неврология 9,13
7.1. Медицина Неврохирургия 9,27
7.1. Медицина Нефрология 9,14
7.1. Медицина Онкология 9,33
7.1. Медицина Ортопедия и травматология 9,23
7.1. Медицина Оториноларингология 9,10
7.1. Медицина Офталмология 9,19
7.1. Медицина Патологоанатомия и цитопатология 9,35
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7.1. Медицина Педиатрия 9,20
7.1. Медицина Професионални заболявания 8,97
7.1. Медицина Психиатрия 9,19
7.1. Медицина Съдебна медицина и деонтология 9,16
7.1. Медицина Съдебна психиатрия 8,76
7.1. Медицина Гръдна хирургия 9,16
7.1. Медицина Дерматология и венерология 9,15
7.1. Медицина Детска психиатрия 8,84
7.1. Медицина Вътрешни болести 9,07
7.1. Медицина Гастроентерология 9,12
7.1. Медицина Анатомия, хистология и цитология 9,38
7.1. Медицина Белодробни болести 9,24
7.1. Медицина Медицинска радиология и рентгенология 9,20
7.1. Медицина Ендокринология 9,12
7.1. Медицина Кардиология 9,24
7.1. Медицина Клинична лаборатория 9,10
7.1. Медицина Медицина на бедствените ситуации 9,31
7.1. Медицина Патофизиология 9,06
7.1. Медицина Съдова хирургия 9,34
7.1. Медицина Акушерство и гинекология 9,39
7.1. Медицина Анестезиология и интензивно лечение 9,40
7.1. Медицина Обща медицина 9,19
7.1. Медицина Епидемиология 9,38
7.1. Медицина Инфекциозни болести 9,37
7.1. Медицина Токсикология 9,29
7.1. Медицина Оториноларингология 9,10

7.1. Медицина Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 9,28

7.1. Медицина Сърдечносъдова хирургия 9,29

7.1. Медицина Хигиена  (трудова,  комунална,  училищна,  ра-
диационна и др.) 9,06

7.2. Стоматология Детска дентална медицина 9,33
7.2. Стоматология Протетична дентална медицина 9,40
7.2. Стоматология Терапевтична дентална медицина 9,41
7.2. Стоматология Хирургична стоматология 9,05

7.3. Фармация Фармакология  (вкл.  фармакокинетика  и  хи-
миотерапия) 8,54

7.3. Фармация Фармацевтична химия 8,99
7.3. Фармация Болнична фармация 8,61
7.3. Фармация Фармакоикономика и фармацевтична регулация 8,70
7.4. Обществено здраве Управление на здравните грижи 9,33
7.4. Обществено здраве Управление на общественото здраве 9,70

Международно висше бизнес училище – Ботевград

3.7. Администрация и управление Администрация  и  управление  (бизнес  адми-
нистрация) 8,40

3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 9,00
3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм) 8,48

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
3.7. Администрация и управление Икономика и управление (минно производство) 8,46
4.4. Науки за земята Инженерна геология 9,20
4.4. Науки за земята Геотектоника 8,98
4.4. Науки за земята Екология и опазване на екосистемите 9,01
4.4. Науки за земята Методи и техника на геоложките изследвания 9,61
4.4. Науки за земята Минералогия и кристалография 9,27
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4.4. Науки за земята Технология  за  оползотворяване  и  третиране 
на отпадъци 9,01

4.4. Науки за земята Технология за пречистване на води 9,06
4.4. Науки за земята Хидрогеология 9,19
4.4. Науки за земята Палеонтология и стратиграфия 8,73
4.4. Науки за земята Петрология 9,17
4.4. Науки за земята Регионална геология 9,20

4.4. Науки за земята Системи и устройства за опазване на околната 
среда 9,12

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Светлинна техника и източници на светлина 9,08

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроснабдяване и електрообзавеждане 9,03

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството (по отрасли) 9,18

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Обща, висша и приложна геодезия 9,10
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Маркшайдерство 9,11
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Подземно строителство 9,16

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Техника  и  технологии  на  взривните  рабо-
ти – произ водство на взривни материали 8,88

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Открит и подводен добив на полезни изкопаеми 9,02

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми

Техника на безопасността на труда и противо-
пожарна техника (по отрасли) 9,15

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Обогатяване и рециклиране на суровини 9,12

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Механизация на мините 9,21

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Минна аерология 9,16

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Техника и технологии на взривните работи 9,29

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Подземен добив на полезни изкопаеми 9,26

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Газова, горивна и пречиствателна техника 8,54

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Техника и технология на сондирането 9,21

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми

Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди 
минерални продукти 9,24

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми

Разработка и експлоатация на нефтени, газови 
и газокондензатни находища 9,26

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми Геология и проучване на полезни изкопаеми 9,34

5.13. Общо инженерство Компютърни технологии в инженерната дейност 8,92
Национален военен университет „Васил Левски“

3.7. Администрация и управление Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (сигурност и отбрана) 9,33

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,15

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Радиоелектронни и комуникационни системи 
в авиацията 8,33

5.3. Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи 9,22

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,23

5.3. Комуникационна и компютърна техника Радиолокация и радионавигация 9,03

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Динамика, балистика и управление на полета 
на летателни апарати 8,87
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5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Проектиране и конструиране на автоматични 
и пилотирани летателни апарати 8,72

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Технология за производство на летателни апа-
рати 8,38

5.13. Общо инженерство Динамика, балистика и управление на полета 
на летателни апарати 9,12

5.13. Общо инженерство Колесни, верижни машини и логистика 9,24

5.13. Общо инженерство Техника и технологии за защита на населението 
и критичната инфраструктура 8,86

5.13. Общо инженерство Техника и технология на взривните работи 9,30
5.13. Общо инженерство Строителни, пътни и специални машини 9,25

9.1. Национална сигурност
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (национална  си-
гурност)

8,93

9.1. Национална сигурност Управление на системи за сигурност 8,60
9.1. Национална сигурност Военнополитически аспекти на сигурността 8,84
9.2. Военно дело Организация и управление на въоръжените сили 9,03

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
8.4. Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,25
8.4. Театрално и филмово изкуство Театрознание и театрално изкуство 9,09

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
8.3. Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство 9,45

Национална спортна академия „Васил Левски“

1.3. Педагогика на обучението по ... Физическото  възпитание  в  образователната 
система 9,46

7.4. Обществено здраве Кинезитерапия 8,80
7.5. Здравни грижи Уелнес – промоция на здравето 8,02
7.6. Спорт Спортна психология 9,26
7.6. Спорт Теория и методология на спортната наука 9,45

Национална художествена академия
8.2. Изобразително изкуство Изкуствознание и изобразителни изкуства 9,52

Нов български университет
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по съвременни езици 9,18
2.1. Филология Германски езици (английски и немски език) 9,39
2.1. Филология Славянски езици (руски език) 8,93
2.1. Филология Теория и история на литературата 9,23
2.1. Филология Теория и практика на превода 9,28
2.2. История и археология Египтология 9,57
2.2. История и археология Исторически изследвания 8,41
2.2. История и археология Археологически изследвания и археометрия 8,78

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Антропология 9,49

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социология 8,85

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Семиотика 9,07

3.2. Психология Обща психология 9,52
3.3. Политически науки Политически науки 9,42

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Медии и обществени комуникации 9,18

3.6. Право Наказателно право 8,82
3.6. Право Конституционно право 8,77
3.6. Право История на държавата и правото 8,64
3.6. Право Граждански процес 8,84
3.6. Право Гражданско и семейно право 9,07
3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,85
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3.7. Администрация и управление Организация и управление на извънпроизвод-
ствената сфера (публична администрация) 8,65

3.7. Администрация и управление Бизнес администрация 9,06

3.8. Икономика Финанси,  парично  обръщение,  кредит  и  за-
страховка 8,21

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност (счетоводство и одитинг) 8,11

3.8. Икономика Световно стопанство и МИО 8,00
3.9. Туризъм Туризъм 8,47
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,50
5.3. Комуникационна и компютърна техника Телекомуникации 9,30
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Теория и история на архитектурата 8,66

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Архитектура на сградите, конструкция, съоръ-
жения и детайли 9,14

7.4. Обществено здраве Логопедия 8,87
8.2. Изобразително изкуство Дизайн 9,12
8.2. Изобразително изкуство Визуално-пластични изкуства 9,15
8.3. Музикално и танцово изкуство Музика 9,18
8.4. Театрално и филмово изкуство Театрознание и театрално изкуство 9,23
8.4. Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,27
9.1. Национална сигурност Стратегии и политики на сигурност 9,27

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
1.1. Теория и управление на образованието Управление на образованието 9,39
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика 9,58
1.2. Педагогика Специална педагогика 9,34

1.3. Педагогика на обучението по ... Теория и методика на физическото възпитание 
и спортната тренировка 9,49

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по бит и технологии 8,63

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език и 
литература 9,49

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  изобразително 
изкуство 9,24

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  информатика  и 
информационни технологии 9,25

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  информационни 
технологии 9,21

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и ин-
формационни технологии 9,05

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика 9,12
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 8,81
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физика 8,42
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по химия 8,85
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по информатика 8,09
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по биология 9,16
2.1. Филология Съвременен български език 9,08
2.1. Филология Теория и история на литературата 9,18
2.1. Филология Общо и сравнително езикознание 9,24
2.1. Филология Романски езици 9,06
2.1. Филология Руска литература 9,22
2.1. Филология Славянски езици 9,22
2.1. Филология Френскоезична литература 9,08
2.1. Филология Българска литература 9,30
2.1. Филология Англоезична литература 9,10

2.1. Филология Антична  и  западноевропейска  литература: 
сравнително литературознание 9,28

2.1. Филология Германски езици: английски език 8,34
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2.1. Филология Български език: историческа лингвистика 9,20
2.1. Филология Славянски литератури 9,18

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Етнология 9,13

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социална антропология 9,38

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социология 9,17

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Науки за културата 9,33

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм 8,65

3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология 9,34
3.2. Психология Позитивна психология 8,97
3.2. Психология Социална психология 8,98
3.2. Психология Специална психология 9,42
3.3. Политически науки Политически науки 8,68
3.4. Социални дейности Социални политики и социална работа 8,28
3.6. Право Римско право 8,82
3.6. Право Наказателен процес 8,96
3.6. Право Наказателно право 9,21
3.6. Право Теория на държавата и правото 8,51
3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,77
3.6. Право История на държавата и правото 9,26

3.6. Право Международно  право  и  международни  отно-
шения 9,13

3.6. Право Международно частно право 8,72
3.6. Право Граждански процес 9,22
3.6. Право Гражданско и семейно право 9,07

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 9,00

3.6. Право Конституционно право 8,78
3.7. Администрация и управление Социално управление 8,65
3.8. Икономика Маркетинг 8,25
3.8. Икономика Политическа икономия 8,56
3.8. Икономика Финанси и счетоводство 8,90
3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 8,63
3.8. Икономика История на икономическите учения 8,05
4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 9,33
4.2. Химически науки Органична химия 9,68
4.2. Химически науки Неорганична химия 9,18
4.2. Химически науки Аналитична химия 9,70
4.2. Химически науки Физикохимия 9,30
4.2. Химически науки Теоретична химия 9,42

4.2. Химически науки Химия и технология на липидите и биологич-
ноактивните вещества 9,30

4.2. Химически науки Технология на неорганичните вещества 9,02
4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите 9,68
4.3. Биологически науки Зоология 9,50
4.3. Биологически науки Биоинформатика 9,14
4.3. Биологически науки Ботаника 9,7
4.3. Биологически науки Морфология 9,34
4.3. Биологически науки Физиология на растенията 9,66
4.3. Биологически науки Генетика 9,51
4.3. Биологически науки Микробиология 9,59



СТР.   96   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  56

Ши-
фър Професионално направление Докторска програма Оценка

4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 8,71
4.3. Биологически науки Молекулярна биология 9,67
4.3. Биологически науки Биохимия 9,68
4.3. Биологически науки Клетъчна биология 9,65
4.5. Математика Диференциални уравнения 9,54
4.5. Математика Алгебра и теория на числата 8,79
4.5. Математика Изчислителна математика 9,10
4.5. Математика Геометрия и топология 9,50
4.5. Математика Математически анализ 9,56

4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на 
математиката 9,26

4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,59

5.1. Машинно инженерство Методи за контролиране и изпитване на мате-
риали, изделия и апаратура 8,47

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната 
сфера (медицина, просвета, наука, администра-
тивна дейност и др.)

8,95

8.3. Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство 9,04
9.1. Национална сигурност Национална сигурност 8,63

Русенски университет „Ангел Кънчев“
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката 9,42

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  информатика  и 
информационни технологии 9,45

2.1. Филология Общо и сравнително езикознание 9,01
2.1. Филология Български език 9,01

3.3. Политически науки
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното производство (външна политика и 
многостепенно управление в Европейския съюз)

9,06

3.6. Право Гражданско и семейно право 8,75

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 8,85

3.6. Право Теория  на  държавата  и  правото. История  на 
политическите и правни учения 8,63

3.7. Администрация и управление Организация и управление на производството 
(индустрия) 9,19

3.7. Администрация и управление Социално управление 8,28
3.8. Икономика Политическа икономия 9,06
3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 9,23

4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на 
математиката 9,47

4.5. Математика Диференциални уравнения 9,37
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,43
5.1. Машинно инженерство Промишлена топлотехника 9,38
5.1. Машинно инженерство Селскостопански и хидромелиоративни машини 9,32
5.1. Машинно инженерство Технология на машиностроенето 9,42
5.1. Машинно инженерство Рязане на материалите и режещи инструменти 9,31

5.1. Машинно инженерство Технологии, машини и системи за обработка 
чрез пластично деформиране 9,25

5.1. Машинно инженерство Материалознание и технология на машиностро-
ителните материали 9,32

5.1. Машинно инженерство Приложна механика 9,12
5.1. Машинно инженерство Механика на деформируемото твърдо тяло 9,14
5.1. Машинно инженерство Подемно-транспортни машини 9,29

5.1. Машинно инженерство Механизация и  електрификация на животно-
въдството 9,18
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5.1. Машинно инженерство Механизация и електрификация на растение-
въдството 9,50

5.1. Машинно инженерство Теория на механизмите, машините и автома-
тичните линии 9,36

5.1. Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика 9,38

5.1. Машинно инженерство Системи и устройства за опазване на околната 
среда 9,29

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронизация 9,52

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроснабдяване и електрообзавеждане 9,52

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството 9,50

5.3. Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи 9,38

5.3. Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната тех-
ника 9,15

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизация на области от нематериалната 
сфера 9,34

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление (по отрасли) 9,14

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление  и  организация  на  автомобилния 
транспорт 9,51

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Системи и технологии в транспорта за опазване 
на околната среда 9,26

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Машинознание и машинни елементи 9,32
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Двигатели с вътрешно горене 9,35
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Автомобили, трактори и кари 9,40
5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 9,58
5.13. Общо инженерство Метрология и метрологично осигуряване 9,31

9.1. Национална сигурност Организация  и  управление  на  сигурността  и 
опазването на обществения ред 8,33

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт 9,36
1.2. Педагогика Гражданско образование 9,30
1.2. Педагогика Логопедия 9,52
1.2. Педагогика Медийна педагогика 9,64
1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 9,60
1.2. Педагогика Социална педагогика 9,56
1.2. Педагогика Специална педагогика 9,62
1.2. Педагогика Сравнително образование 9,62
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (ФП) 9,72
1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 8,43
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (ФНОИ) 9,58

1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика  на  обучението  в  детската  градина 
и  началното  училище  по  български  език  и 
литература

8,59

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и 
началното училище по домашен бит и техника 9,11

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 9,39

1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението в детската градина и 
началното  училище  по  родинознание  и  при-
родознание

9,35

1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението в детската градина и 
началното училище по физическо възпитание 
и спорт

9,02

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и 
началното училище по чужд език 8,54
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1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по биология 9,32
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език 9,53

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език и 
литература в началния етап на образованието 9,38

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по география 9,01
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по литература 9,59
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по руски език 9,25
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физика 9,59

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физическо възпи-
тание и спорт 8,85

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по философски дис-
циплини 9,25

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по химия 9,59
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по чужд език 9,60

1.3. Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението в детската градина и 
началното училище по математика и информа-
ционни технологии

9,18

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  изобразително 
изкуство 9,42

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и ин-
форматика 9,21

2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия 9,42

2.1. Филология Класически езици 9,52
2.1. Филология Ирански езици 9,12
2.1. Филология Германски езици 9,52
2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка 9,48
2.1. Филология Българска литература 9,36
2.1. Филология Български език 9,32
2.1. Филология Общо и сравнително езикознание 9,46
2.1. Филология Романски езици 9,26
2.1. Филология Руска литература 9,34
2.1. Филология Славянски езици 9,48
2.1. Филология Теория и история на литературата 9,40
2.1. Филология Теория и практика на превода 9,28
2.1. Филология Тюркски, монголски езици 9,36
2.1. Филология Фолклористика 9,12
2.1. Филология Семитско-хамитски езици 9,44
2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография 9,42
2.2. История и археология История на България 9,52
2.2. История и археология Археология 9,38
2.2. История и археология Стара история (вкл. праистория) 9,38
2.2. История и археология Средновековна обща история 9,52
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история 9,48
2.3. Философия История на философията 9,44
2.3. Философия Естетика 9,03
2.3. Философия Етика 9,12
2.3. Философия Логика 9,10
2.3. Философия Реторика 8,63
2.3. Философия Онтология 9,11
2.3. Философия Философия на историята 8,52

2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото 
и икономиката 9,35

2.3. Философия Философия на науката 9,33
2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 8,77
2.3. Философия Теория на познанието 9,40
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2.4. Религия и теология Теология 9,37

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Културология 9,24

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Етнология 9,22

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социология 9,10

3.2. Психология Консултативна психология 9,18
3.2. Психология Клинична психология 9,20
3.2. Психология Когнитивна психология 9,20
3.2. Психология Социална психология 9,38
3.2. Психология Обща психология 9,25
3.2. Психология Педагогическа психология 9,40
3.2. Психология Психология на здравето 9,20

3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска 
възраст 9,18

3.2. Психология Трудова,  организационна  и  икономическа 
психология 9,33

3.2. Психология Културна и диференциална психология 9,20
3.3. Политически науки Европеистика 9,03
3.3. Политически науки Публична администрация 9,20
3.3. Политически науки Политология 9,50
3.3. Политически науки Международни отношения 9,20
3.4. Социални дейности Социални дейности 9,52

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Информационно-търсещи системи 9,38

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Медии и комуникации 9,39

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Теория на научната информация 9,42

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Книгознание, библиотекознание и библиография 9,43

3.6. Право Граждански процес 9,44
3.6. Право Гражданско и семейно право 9,47

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 9,64

3.6. Право Конституционно право 9,53
3.6. Право Криминалистика 9,05
3.6. Право Финансово право 9,67
3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 9,46
3.6. Право Наказателно право 9,59
3.6. Право Наказателнопроцесуално право 9,52
3.6. Право Международно частно право 9,37
3.6. Право Римско частно право 9,19
3.6. Право Право на Европейския съюз 8,27

3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически 
и правни учения 9,49

3.7. Администрация и управление Стопанско управление 9,33
3.7. Администрация и управление Регионално развитие 8,23
3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 9,34

3.8. Икономика Счетоводство, одит и анализ на дейността на 
предприятието 8,78

3.8. Икономика Приложение  на  изчислителната  техника  в 
икономиката 8,62

3.8. Икономика Приложна  иконометрия  и  икономическо мо-
делиране 9,10
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3.8. Икономика Финанси,  финансов  анализ  и  финансов  ме-
ниджмънт 8,70

3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 8,46

3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (DATA 
SCIENCE) 8,14

4.1. Физически науки Биофизика 9,34
4.1. Физически науки Ядрена физика 9,67
4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 9,80
4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 9,78

4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите 
енергии 9,49

4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 9,62
4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 9,75
4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 9,67
4.1. Физически науки Метеорология 9,57
4.1. Физически науки Оптометрия 8,96

4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. Нелинейна 
оптика и квантова електроника) 9,59

4.1. Физически науки Неутронна физика и физика на  ядрените  ре-
актори 9,05

4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 9,61

4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното 
пространство 9,57

4.2. Химически науки Аналитична химия 9,77
4.2. Химически науки Органична химия 9,79
4.2. Химически науки Неорганична химия 9,79
4.2. Химически науки Радиохимия 8,95
4.2. Химически науки Полимери 9,58
4.2. Химически науки Физикохимия 9,80
4.2. Химически науки Теоретична химия 10
4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 9,90
4.3. Биологически науки Биофизика 9,50
4.3. Биологически науки Биохимия 9,54
4.3. Биологически науки Ботаника 9,72
4.3. Биологически науки Ентомология 9,68
4.3. Биологически науки Зоология 9,62
4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите 9,52
4.3. Биологически науки Вирусология 9,70
4.3. Биологически науки Генетика 9,52
4.3. Биологически науки Клетъчна биология 9,72
4.3. Биологически науки Хидробиология 9,58
4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека 9,15
4.3. Биологически науки Физиология на растенията 9,46
4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 8,84
4.3. Биологически науки Молекулярна биология 9,80
4.3. Биологически науки Микробиология 9,78
4.4. Науки за земята Климатология 9,23

4.4. Науки за земята Картография  (Тематично  географско  карто-
графиране) 9,37

4.4. Науки за земята Литология 9,00
4.4. Науки за земята География на населението и селищата 9,42
4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 9,65

4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и полити-
ческа география) 9,44

4.4. Науки за земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 9,34
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4.4. Науки за земята Геоморфология и палеогеография 9,23
4.4. Науки за земята Геотектоника 9,27
4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 9,49
4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 8,76
4.4. Науки за земята Минералогия и кристалография 9,14
4.4. Науки за земята Палеонтология и стратиграфия 9,17
4.4. Науки за земята Петрология 9,21
4.4. Науки за земята Регионална геология 9,28
4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 9,22
4.4. Науки за земята Хидрология на сушата и водните ресурси 9,23
4.5. Математика Изследване на операциите 9,30
4.5. Математика Изчислителна математика 9,38
4.5. Математика Математически анализ 9,36

4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на 
математиката 9,44

4.5. Математика Алгебра, теория на числата и приложения 9,61
4.5. Математика Геометрия 9,53
4.5. Математика Математическа логика и приложенията є 9,71

4.5. Математика Теория  на  вероятностите  и  математическа 
статистика 9,70

4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи 9,62
4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии 9,61
4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки 9,67
4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии 9,68

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Теория на електронните вериги и електронна 
схемотехника 8,27

5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 8,80
5.11. Биотехнологии Технология на биоактивните вещества 9,42
7.1. Медицина Анестезиология и интензивно лечение 9,02
7.1. Медицина Акушерство и гинекология 8,91
7.1. Медицина Вътрешни болести 8,96
7.1. Медицина Имунология 8,59
7.1. Медицина Кардиология 9,30
7.1. Медицина Кардиохирургия 8,94
7.1. Медицина Физикална и рехабилитационна медицина 8,91
7.1. Медицина Хирургия 9,03
7.1. Медицина Медицинска генетика 9,08
7.1. Медицина Ортопедия и травматология 9,07
7.1. Медицина Очни болести 8,63
7.1. Медицина Педиатрия 8,96

7.3. Фармация Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 8,14

7.3. Фармация Технология  на  лекарствените  форми  и  био-
фармация 8,05

7.3. Фармация Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ 8,33
7.3. Фармация Фармакогнозия и фитохимия 8,27

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
3.7. Администрация и управление Социално управление 8,64

3.7. Администрация и управление
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (публична  адми-
нистрация)

8,16

3.8. Икономика Планиране 8,73
3.8. Икономика Политическа икономия 8,16

3.8. Икономика Приложение  на  изчислителната  техника  в 
икономиката 8,64
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3.8. Икономика Световно стопанство и МИО 8,90
3.8. Икономика Икономика и управление (Аграрна икономика) 8,45
3.8. Икономика Икономика и управление (туризъм) 8,44
3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 8,81
3.8. Икономика Икономика и управление (търговия) 8,63
3.8. Икономика Маркетинг 9,31
3.8. Икономика Статистика и демография 8,85

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност (контрол и анализ) 8,60

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност (счетоводство) 8,73

3.8. Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застра-
ховка (финанси) 9,18

3.8. Икономика Финанси,  парично  обръщение,  кредит  и  за-
страховка 8,23

Технически университет – Варна

3.4. Социални дейности Социална работа, психологически изследвания 
и социална политика 9,05

5.1. Машинно инженерство Технология на машиностроенето 9,31
5.1. Машинно инженерство Технология на машиностроителните материали 9,38
5.1. Машинно инженерство Машинознание и машинни елементи 9,28
5.1. Машинно инженерство Двигатели с вътрешно горене 9,39
5.1. Машинно инженерство Приложна механика 8,59

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теория на автоматичното управление 9,06

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теоретична електротехника 9,30

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронизация 9,33

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроснабдяване и електрообзавеждане 9,30

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрически машини и апарати 9,13

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството 9,18

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Измервателна електротехника 9,20

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 8,60

5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,16
5.3. Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи 9,14
5.3. Комуникационна и компютърна техника Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

5.3. Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната тех-
ника 9,34

5.3. Комуникационна и компютърна техника Системно програмиране 9,10
5.4. Енергетика Топлотехника 9,44
5.4. Енергетика Електроенергийни системи 9,40
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление на кораби и корабоводене 9,10

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Системи и устройства за опазване на околната 
среда 9,39

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Корабни силови уредби, машини и механизми 9,08
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Корабостроене и кораборемонт 8,83
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Електрообзавеждане на кораба 9,39

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление  и  организация  на  промишления 
транспорт (воден транспорт) 8,77

5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 9,43

5.13. Общо инженерство Организация и управление на производството 
(индустрията) 9,11
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Технически университет – Габрово
5.1. Машинно инженерство Машини и съоръжения за леката промишленост 9,19
5.1. Машинно инженерство Машинознание и машинни елементи 9,26
5.1. Машинно инженерство Металорежещи машини и системи 9,10
5.1. Машинно инженерство Метрология и метрологично осигуряване 9,23
5.1. Машинно инженерство Приложна механика 9,20
5.1. Машинно инженерство Рязане на материалите и режещи инструменти 9,10

5.1. Машинно инженерство Строителна механика,  съпротивление  на ма-
териалите 9,13

5.1. Машинно инженерство Теория на механизмите, машините и автома-
тичните линии 8,93

5.1. Машинно инженерство Технология на машиностроенето 9,17
5.1. Машинно инженерство Технология на текстилните материали 9,26
5.1. Машинно инженерство Точно уредостроене 9,27

5.1. Машинно инженерство Хидравлични  и  пневматични  задвижващи 
системи 8,78

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Светлинна техника и източници на светлина 9,08

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Микроелектроника 9,10

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електромеханика 8,88

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронизация 9,19

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроснабдяване и електрообзавеждане 9,31

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Елементи и устройства на автоматиката и из-
числителната техника 9,35

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Индустриална електроника 9,23

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Квантова и оптоелектроника 9,18

5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,08

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране 9,09

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,07

5.4. Енергетика Промишлена топлотехника 9,07

5.6. Материали и материалознание Материалознание и технология на машиностро-
ителните материали 9,26

Технически университет – София
3.7. Администрация и управление Икономика и управление 8,78

3.7. Администрация и управление Организация и управление на производството 
(индустрия) 9,17

4.5. Математика Диференциални уравнения 8,69
4.5. Математика Математически анализ 9,01

4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на 
математиката 9,07

4.5. Математика Алгебра и теория на числата 8,70
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,27
5.1. Машинно инженерство Локомотиви, вагони и трамваи 9,18
5.1. Машинно инженерство Металознание и термична обработка на металите 9,26

5.1. Машинно инженерство Строителна  механика  и  съпротивления  на 
материалите 9,28

5.1. Машинно инженерство Теория на механизмите, машините и автома-
тичните линии 9,38
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5.1. Машинно инженерство Хидравлични и пневматични машини и съо-
ръжения 9,13

5.1. Машинно инженерство Хидравлични  и  пневматични  задвижващи 
системи 9,27

5.1. Машинно инженерство Рязане  на  материалите  и  металорежещи  ин-
струменти 9,56

5.1. Машинно инженерство Металорежещи машини и системи 9,56
5.1. Машинно инженерство Метрология и метрологично осигуряване 9,10
5.1. Машинно инженерство Машини и съоръжения за леката промишленост 9,13

5.1. Машинно инженерство
Методи, преобразуватели и уреди за измерване 
и контрол на физико-химични и геометрични 
величини

9,20

5.1. Машинно инженерство Точно уредостроене 9,23
5.1. Машинно инженерство Оптични и лазерни уреди и методи 9,17

5.1. Машинно инженерство Динамика, якост и надеждност на машините, 
уредите, апаратите и системите (по отрасли) 9,50

5.1. Машинно инженерство Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране 9,46

5.1. Машинно инженерство Технология на текстилните материали 9,41
5.1. Машинно инженерство Технология на шевното производство 9,32

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Метрология и метрологично осигуряване 9,08

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Микроелектроника 9,47

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Интегрална  схемотехника,  материали,  техно-
логии и специално обзавеждане 9,04

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Приложение  на  принципите  и  методите  на 
кибернетиката в различни области на науката 9,39

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Роботи и манипулатори 9,32

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Светлинна техника и източници на светлина 9,34

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Системи с изкуствен интелект 9,12

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Теория на електронните вериги и електронна 
схемотехника 9,27

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Техника на високите напрежения 9,11

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Квантова и оптоелектроника 9,33

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрически апарати 9,44

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрически машини 9,45

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрически мрежи и системи 9,43

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрически централи и подстанции 9,32

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електрозадвижване 9,21

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронизация 9,26

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронни преобразуватели 9,33

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Електротехнически материали и кабелна тех-
ника 9,32

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството (по отрасли) 9,38
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5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,36

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизация на области от нематериалната 
сфера 9,06

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теоретична електротехника 9,37

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Биоавтоматика 9,10

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Уреди и системи за аналитични измервания и 
контрол на среди (вкл. на околната среда) 9,03

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Елементи и устройства на автоматиката и из-
числителната техника 9,14

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Управляващи изчислителни машини и системи 8,76

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране 8,95

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електротехнологии 9,16

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Индустриална електроника 9,72

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Технология на електронното производство (по 
отрасли) 9,42

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Медицински уреди 9,16

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Методи, преобразуватели и уреди за измерване 
на физико-химични и биологични величини 8,79

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електроизмервателна техника 9,34

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Информационно-измервателни системи 9,17

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теория на автоматичното управление 9,22

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Електроснабдяване и електрообзавеждане (на 
промишлеността, на транспорта) 9,25

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Техника на безопасността на труда и противо-
пожарна техника 9,12

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,29

5.3. Комуникационна и компютърна техника Елементи и устройства на автоматиката и из-
числителната техника 9,26

5.3. Комуникационна и компютърна техника Електроакустика, звукотехника и кинотехника 9,25
5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,51
5.3. Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи 9,26
5.3. Комуникационна и компютърна техника Електродинамика и антенно-фидерни устройства 9,32
5.3. Комуникационна и компютърна техника Оптични лазерни уреди и методи 8,96
5.3. Комуникационна и компютърна техника Комутационни системи 9,17

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране (Факултет по 
телекомуникации)

9,07

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на инженерния труд и системи 
за  автоматизирано  проектиране  (Факултет 
„Компютърни системи и технологии“ и Фа-
култет по електроника и автоматика)

9,26

5.3. Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната 
сфера (медицина, просвета, наука, администра-
тивна дейност и др.)

9,24

5.3. Комуникационна и компютърна техника Осигурителна техника и системи 9,13

5.3. Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната тех-
ника 9,29
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5.3. Комуникационна и компютърна техника Системно програмиране 9,27
5.3. Комуникационна и компютърна техника Радиопредавателна и радиоприемна техника 9,19
5.3. Комуникационна и компютърна техника Телевизионна и видеотехника 9,22
5.3. Комуникационна и компютърна техника Кабелни и оптични комуникационни системи 9,23
5.3. Комуникационна и компютърна техника Системи с изкуствен интелект 9,21
5.4. Енергетика Промишлена топлоенергетика 8,92
5.4. Енергетика Промишлена топлотехника 9,15
5.4. Енергетика Парогенератори 8,87
5.4. Енергетика Теоретична топлотехника 9,11

5.4. Енергетика Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, 
климатизация, акустика и осветителна техника 9,29

5.4. Енергетика Хладилни машини и апарати за охлаждане и 
кондициониране 9,14

5.4. Енергетика Ядрени енергетични инсталации и уредби 9,36
5.4. Енергетика Ядрени реактори 8,88
5.4. Енергетика Енергопреобразуващи технологии и системи 9,40
5.4. Енергетика Термични и ядрени електрически централи 9,31
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Автомобили, трактори и кари 9,28
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Двигатели с вътрешно горене 9,26

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление и експлоатация на железопътния 
транспорт 9,06

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Управление  и  организация  на  автомобилния 
транспорт 9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Локомотиви, вагони и трамваи 9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Подвижен  железопътен  състав  и  теглителна 
сила на влаковете 9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Навигация, управление и експлоатация на въз-
душния транспорт 9,28

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Механизация на товаро-разтоварните работи 9,21

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация Проектиране и конструиране на автоматични 
и пилотирани летателни апарати 9,18

5.13. Общо инженерство Стандартизация 9,28
5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 9,24
5.13. Общо инженерство Инженерна екология 8,76
5.13. Общо инженерство Организация и управление на производството 9,43

Тракийски университет – Стара Загора

1.2. Педагогика
Методика на обучението по математика в пред-
училищното образование и в начален етап на 
основната образователна степен

8,94

1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката 9,05
1.2. Педагогика Специална педагогика 9,00

3.4. Социални дейности Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (Социални дейности) 8,37

3.7. Администрация и управление Организация и управление на производството 
(селско стопанство) 8,31

3.8. Икономика Икономика и управление (селско стопанство) 8,45

3.8. Икономика Народно стопанство (вкл. регионална икономика 
и история на народното стопанство) 8,34

4.1. Физически науки Медицинска физика 8,05

4.2. Химически науки Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества 9,62

4.3. Биологически науки Биофизика 9,22
4.3. Биологически науки Генетика (Медицински факултет) 9,01
4.3. Биологически науки Молекулярна биология 9,28
4.3. Биологически науки Зоология (Аграрен факултет) 8,90
4.3. Биологически науки Биохимия (Аграрен факултет) 9,47
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4.3. Биологически науки Биохимия с обучение на български и английски 
език (МФ) 9,26

4.3. Биологически науки Микробиология (Аграрен факултет) 9,53
4.3. Биологически науки Морфология (Аграрен факултет) 8,97

4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Аграрен 
факултет) 9,26

4.3. Биологически науки Ботаника (Аграрен факултет) 8,74

5.1. Машинно инженерство Механизация и електрификация на растение-
въдството 8,30

5.1. Машинно инженерство Технология на шевното производство 8,38

5.1. Машинно инженерство Художествено оформяне и моделиране на тек-
стилни и шивашки изделия, облекла и обувки 8,33

5.1. Машинно инженерство Двигатели с вътрешно горене 8,32

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране 8,38

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 8,42

5.4. Енергетика Отопление, вентилация, климатизация 8,58

5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските  и  растителните 
мазнини,  сапуните,  етеричните масла  и  пар-
фюмерийно-козметичните препарати

9,16

5.12. Хранителни технологии Технология на храните 8,82
5.13. Общо инженерство Технология на млякото и млечните продукти 9,20
5.13. Общо инженерство Технология на месните и рибните продукти 8,75

5.13. Общо инженерство Механизация и  електрификация на животно-
въдството 9,31

6.1. Растениевъдство Растениевъдство 9,12
6.1. Растениевъдство Фуражно производство, ливадарство 9,34
6.1. Растениевъдство Агрохимия 9,12
6.3. Животновъдство Говедовъдство и биволовъдство 9,31

6.3. Животновъдство Хранене на селскостопанските животни и тех-
нология на фуражите 9,21

6.3. Животновъдство Свиневъдство 9,15
6.3. Животновъдство Овцевъдство и козевъдство 9,32
6.3. Животновъдство Птицевъдство 9,19

6.3. Животновъдство Специални отрасли (коне, буби, зайци, промиш-
лен дивеч, пчели и др.) 9,22

6.3. Животновъдство Развъждане на селскостопански животни, био-
логия и биотехника на размножаването 9,38

6.3. Животновъдство Зоохигиена  и  организация  на  ветеринарното 
обслужване 9,56

6.3. Животновъдство Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен 
риболов 9,24

6.4. Ветеринарна медицина Физиология на животните и човека 9,32
6.4. Ветеринарна медицина Морфология 9,29
6.4. Ветеринарна медицина Генетика 9,25
6.4. Ветеринарна медицина Ветеринарна микробиология 9,01
6.4. Ветеринарна медицина Фармакология 9,11
6.4. Ветеринарна медицина Анатомия, хистология и цитология 9,18

6.4. Ветеринарна медицина Епизоотология, инфекциозни болести и профи-
лактика на заразните заболявания по животните 9,35

6.4. Ветеринарна медицина Паразитология и инвазионни болести на жи-
вотните и човека 9,15

6.4. Ветеринарна медицина Патология на животните 9,42
6.4. Ветеринарна медицина Ветеринарно-санитарна експертиза 9,22

6.4. Ветеринарна медицина Зоохигиена  и  организация  на  ветеринарното 
обслужване 9,10
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6.4. Ветеринарна медицина Организация  на  ветеринарномедицинската 
дейност и законодателство 8,45

6.4. Ветеринарна медицина Акушерство  и  гинекология  на  животните  и 
болести на новородени животни 9,38

6.4. Ветеринарна медицина Ветеринарна хирургия 9,39
7.1. Медицина Клинична лаборатория 8,75
7.1. Медицина Медицина на бедствените ситуации 8,67
7.1. Медицина Обща хирургия 8,67
7.1. Медицина Неврология 8,22
7.1. Медицина Неврохирургия 8,93
7.1. Медицина Неонатология 8,78
7.1. Медицина Обща хирургия 8,67
7.1. Медицина Педиатрия 8,92
7.1. Медицина Физиология на човека 8,63
7.1. Медицина Патологоанатомия и цитопатология 8,92
7.1. Медицина Анестезиология и реаниматология 8,84
7.1. Медицина Гастроентерология 8,98
7.1. Медицина Гръдна хирургия 8,57
7.1. Медицина Детска хирургия 8,83
7.1. Медицина Ендокринология 8,92
7.1. Медицина Епидемиология 8,26
7.1. Медицина Акушерство и гинекология 8,86
7.1. Медицина Дерматология и венерология 8,98
7.1. Медицина Професионални заболявания 8,88
7.1. Медицина Паразитология и хелминтология 8,75
7.1. Медицина Анатомия, хистология и цитология 8,95

7.1. Медицина Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията 8,42

7.1. Медицина Офталмология 8,49
7.1. Медицина Съдова хирургия 9,03
7.1. Медицина Фармакология 8,53

7.1. Медицина Хигиена  (трудова,  комунална,  училищна,  ра-
диационна и др.) 9,17

7.1. Медицина Оториноларингология 8,82
7.1. Медицина Имунопатология и алергология 8,99
7.1. Медицина Инфекциозни болести 8,97
7.4. Обществено здраве Управление на здравните грижи 9,04

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
1.2. Педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика 8,72
4.2. Химически науки Екология и опазване на околната среда 8,77
4.2. Химически науки Неорганична химия 8,87
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,07
5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии 9,34
5.10. Химични технологии Технология за пречистване на водите 9,37

5.10. Химични технологии Технология и преработка на пластмаси и стък-
лопласти 8,91

5.10. Химични технологии Технология на композитните материали 8,90
5.10. Химични технологии Химия на високомолекулните съединения 9,26

5.10. Химични технологии Технология  на  природните  и  синтетичните 
горива 9,27

5.10. Химични технологии Технология на силикатите, свързващите веще-
ства и труднотопимите неметални материали 9,34

5.11. Биотехнологии Технология на биологично активните вещества 
(вкл. ензими, хормони, белтъци) 9,40
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Университет за национално и световно стопанство

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социология 9,12

3.3. Политически науки Политология 9,24

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Журналистика 9,35

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки

Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (медии и комуникации) 9,48

3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически 
и правни учения 8,44

3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,54

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 9,20

3.6. Право Международно частно право 8,50
3.6. Право Наказателно право 8,73
3.6. Право Наказателно-процесуално право 8,80
3.6. Право Граждански процес 8,32
3.6. Право Гражданско и семейно право 9,14
3.6. Право Римско частно право 8,92
3.6. Право Международно право 8,45
3.6. Право Право на интелектуалната собственост 8,44

3.7. Администрация и управление
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (публична  адми-
нистрация)

9,60

3.7. Администрация и управление Проектно управление 8,92

3.7. Администрация и управление Администрация  и  управление  (Регионално 
развитие) 9,62

3.7. Администрация и управление Управление 9,82

3.8. Икономика Финанси,  парично  обръщение,  кредит  и  за-
страховка 9,80

3.8. Икономика
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното  производство  (интелектуална 
собственост в творческите индустрии)

9,63

3.8. Икономика Икономика и организация на труда 9,74
3.8. Икономика Икономика и управление (агробизнес) 9,77
3.8. Икономика Икономика и управление (екоикономика) 9,80
3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 9,66

3.8. Икономика Икономика и управление (интелектуална соб-
ственост по отрасли) 9,44

3.8. Икономика Икономика и управление (недвижима собстве-
ност) 9,18

3.8. Икономика Икономика и управление (отбрана и сигурност) 9,47
3.8. Икономика Икономика и управление (предприемачество) 9,15

3.8. Икономика Икономика и управление (логистика и вериги 
на доставките) 9,51

3.8. Икономика Икономика и управление (транспорт) 9,60
3.8. Икономика Икономика и управление (туризъм) 9,63
3.8. Икономика Икономика и управление (търговия) 9,12

3.8. Икономика Информационни и комуникационни технологии 
в икономиката 9,75

3.8. Икономика Маркетинг 9,82

3.8. Икономика Организация и управление на производството 
(индустрия) 9,48

3.8. Икономика Планиране 9,80

3.8. Икономика Политическа  икономия  (Микроикономика  и 
макроикономика) 9,81



СТР.   110   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  56

Ши-
фър Професионално направление Докторска програма Оценка

3.8. Икономика Статистика, иконометрия и демография 9,77

3.8. Икономика Световно стопанство и международни иконо-
мически отношения 9,81

3.8. Икономика
Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност  (счетоводна отчетност и 
анализ)

9,69

3.8. Икономика Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност (финансов контрол) 9,61

Университет по архитектура, строителство и геодезия

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Архитектура на сградите, конструкции, съоръ-
жения и детайли 9,33

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Водоснабдяване и канализация 9,32
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Земна и скална механика 9,04

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Земна  основа,  фундиране  и  подземно  строи-
телство 9,31

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Инженерна  хидрология,  хидравлика  и  водно 
стопанство 9,39

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Опазване, реставрация и адаптация на памет-
ниците на архитектурата 9,24

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Организация и управление на производството 
(строителство) 9,41

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Проектиране,  строителство  и  поддържане  на 
железни пътища и съоръжения 9,13

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Проектиране,  строителство  и  поддържане  на 
улици, автомобилни пътища и съоръжения 9,24

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Синтез  на  архитектурата  с  другите  изкуства, 
интериор и архитектурен дизайн 9,31

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителни материали и изделия и технология 
на производството им 9,36

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Теория и история на архитектурата 9,06

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Технология  и  механизация  на  строителното 
производство 9,06

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Транспортни съоръжения 8,77
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Фотограметрия и дистанционни методи 9,38
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Хидромелиоративно строителство 9,04
5.7. Архитектура, строителство и геодезия Хидротехническо строителство 9,32

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Картография и ГИС (Географска информаци-
онна система) 9,33

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални 
и геоинформационни системи 9,49

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Строителна механика, съпротивление на мате-
риалите и теоретична механика 9,43

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Строителни  конструкции  (стоманобетонни  и 
зидани конструкции; стоманобетонни мостове; 
обследване и изпитване на строителни конструк-
ции и съоръжения; метални конструкции; дър-
вени конструкции; комбинирани конструкции; 
стоманени и комбинирани мостове)

9,43

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Автоматизация на инженерния труд и системи за 
автоматизирано проектиране (в строителството) 9,19

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Земеустройство  и  опазване  на  земеделските 
земи (вкл. управление на имоти) 9,16

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Териториално  и  ландшафтно  устройство  и 
градоустройство 9,43

Университет по библиотекознание и информационни технологии

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки

Организация и управление на информационни 
процеси 9,39
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3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Книгознание, библиотекознание и библиография 9,20

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки

Културно-историческо наследство в съвременна 
информационна среда 9,28

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Лидерство 8,88

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки

Бизнес административни обществени комуни-
кации и технологии 8,97

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Наукознание 9,07

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Теория на информацията и управление на знания 8,99

4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи и технологии, инфор-
матика и компютърни науки 9,20

9.1. Национална сигурност Национална сигурност 9,12
Университет по хранителни технологии – Пловдив

3.8. Икономика Икономика и управление  (хранителна индус-
трия) 8,88

4.2. Химически науки Аналитична химия 9,16
4.2. Химически науки Физикохимия 9,24
4.2. Химически науки Биохимия 9,39
4.3. Биологически науки Микробиология 9,08

5.1. Машинно инженерство Машини и апарати за хранителната и вкусовата 
промишленост 9,42

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Индустриална електроника 9,01

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството 9,03

5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,43
5.4. Енергетика Промишлена топлотехника 9,39

5.4. Енергетика Хладилни машини и апарати за охлаждане и 
кондициониране 8,88

5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 9,50
5.12. Хранителни технологии Хладилна технология на хранителните продукти 9,33

5.12. Хранителни технологии Технология на алкохолните и безалкохолните 
напитки 9,38

5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските  и  растителните 
мазнини,  сапуните,  етеричните масла  и  пар-
фюмерийно-козметичните препарати

9,41

5.12. Хранителни технологии Технология на захарта и захарните изделия 9,22
5.12. Хранителни технологии Технология на месните и рибните продукти 9,38
5.12. Хранителни технологии Технология на млякото и млечните продукти 9,31

5.12. Хранителни технологии Технология  на  плодовите  и  зеленчуковите 
консерви 9,39

5.12. Хранителни технологии Технология на преработката и съхранението на 
зърното, на зърнените продукти и на смесите 9,26

5.12. Хранителни технологии Технология на продуктите за обществено хранене 9,37
5.12. Хранителни технологии Технология на тютюна и тютюневите изделия 9,27

5.12. Хранителни технологии Технология на хляба, хлебните и сладкарските 
изделия 9,30

5.12. Хранителни технологии Анализ и контрол на хранителните продукти 8,76
Химикотехнологичен и металургичен университет – София

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по химикотехнологични 
дисциплини 8,06

3.7. Администрация и управление Икономика и управление (по отрасли) 8,77
4.2. Химически науки Физикохимия 9,37
4.2. Химически науки Неорганична химия 9,37
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4.2. Химически науки Аналитична химия 9,45
4.2. Химически науки Химия на високомолекулните съединения 9,56
4.2. Химически науки Органична химия 9,53

4.2. Химически науки Биоорганична химия, химия на природните и 
физиологично активните вещества 9,61

5.1. Машинно инженерство Приложна механика 9,50

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Системи с изкуствен интелект 9,05

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Теория на автоматичното управление 8,48

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизация на инженерния труд и системи 
за автоматизирано проектиране 9,22

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Автоматизация на производството (по отрасли) 9,22

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика

Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление (по отрасли) 9,21

5.4. Енергетика Промишлена топлотехника 9,07

5.6. Материали и материалознание Материалознание и технология на машиностро-
ителните материали 9,05

5.9. Металургия Металознание и термична обработка на металите 9,03
5.9. Металургия Металургична топлотехника 9,49
5.9. Металургия Металургия на цветните и редките метали 9,01
5.9. Металургия Металургия на черните метали 9,27

5.9. Металургия Технологии,  машини  и  системи  за  леярното 
производство 9,41

5.9. Металургия Технологии, машини и системи за обработка 
чрез пластично деформиране 9,26

5.10. Химични технологии Технология и преработка на пластмаси и стък-
лопласти 9,34

5.10. Химични технологии Технология на електрохимичните производства 9,46
5.10. Химични технологии Технология на каучук и гума 9,54

5.10. Химични технологии Технология  на  кожарските  и  кожухарските 
изделия и дъбилните вещества 9,25

5.10. Химични технологии Технология на композитните материали 9,50
5.10. Химични технологии Технология на неорганичните вещества 9,21
5.10. Химични технологии Технология на обувното производство 9,33

5.10. Химични технологии Технология на полупроводниковите материали 
и електронните елементи 9,47

5.10. Химични технологии Технология  на  природните  и  синтетичните 
горива 9,50

5.10. Химични технологии Технология на силикатите, свързващите веще-
ства и труднотопимите неметални материали 9,63

5.10. Химични технологии Технология на финия органичен и биохимичен 
синтез 9,40

5.10. Химични технологии Технология, механизация и автоматизация на 
лесохимичните производства 9,05

5.10. Химични технологии Технология, механизация и автоматизация на 
целулозната и хартиената промишленост 9,07

5.10. Химични технологии Химична технология на влакнестите материали 9,33

5.10. Химични технологии Химична  технология  на  лакобояджийските 
материали и адхезивите 9,34

5.10. Химични технологии Химично  съпротивление  на  материалите  и 
защита от корозия 9,33

5.10. Химични технологии Процеси и апарати в химичната и биохимич-
ната технология 9,22

5.10. Химични технологии Технология на полиграфическото производство 9,02

5.10. Химични технологии Техника на безопасността на труда и противо-
пожарна техника 9,26
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5.11. Биотехнологии Технология на биологично активните вещества 9,42

5.13. Общо инженерство Технология за оползотворяване и третиране на 
отпадъците 9,21

5.13. Общо инженерство Технология за пречистване на водите 9,17
5.13. Общо инженерство Технология за пречистване на въздуха 9,26
5.13. Общо инженерство Ергономия и промишлен дизайн 9,14
5.13. Общо инженерство Промишлена топлотехника 9,19

5.13. Общо инженерство Системи и устройства за опазване на околната 
среда (по отрасли) 9,40

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
1.1. Теория и управление на образованието Управление на образованието 9,43
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика 9,67
1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 9,29
1.2. Педагогика Социална педагогика 9,68
1.2. Педагогика Специална педагогика 9,40

1.2. Педагогика История на педагогиката и българското обра-
зование 9,42

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по биология и здравно 
образование 8,81

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по география 9,19

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  изобразително 
изкуство 9,35

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по история 8,81

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и ин-
форматика 9,35

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 9,42
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по техника и технологии 9,22

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физическо възпи-
тание и спорт 9,23

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по чужд език (англий-
ски език, руски език) 9,04

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по български език и 
литература 9,10

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по химия и опазване 
на околната среда 9,15

2.1. Филология Германски езици 9,28
2.1. Филология Руска литература 8,91
2.1. Филология Българска литература 8,99
2.1. Филология Български език 9,02
2.1. Филология Теория и история на литературата 8,87
2.1. Филология Славянски езици (руски език) 9,16

2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия (Немска литература) 8,80

2.1. Филология Тюркски езици (Турски език) 9,04
2.2. История и археология Археология 9,50
2.2. История и археология История на България 9,21
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история 8,46

3.4. Социални дейности Организация и управление извън сферата на ма-
териалното производство (Социални дейности) 8,45

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Журналистика 9,23

4.1. Физически науки Медицинска физика 8,55
4.1. Физически науки Астрофизика 9,55
4.2. Химически науки Органична химия 9,24
4.2. Химически науки Неорганична химия 8,60
4.3. Биологически науки Екология и опазване на околната среда 9,37
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4.5. Математика Алгебра и теория на числата 9,17
4.5. Математика Диференциални уравнения 9,09
4.5. Математика Изчислителна математика 9,17
4.5. Математика Математически анализ 9,16
4.5. Математика Геометрия и топология 9,16
4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,21

5.3. Комуникационна и компютърна техника Приложение  на  принципите  и  методите  на 
кибернетиката в различни области на науката 9,15

5.3. Комуникационна и компютърна техника Радиолокация и радионавигация 9,20
5.3. Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи 9,27

5.3. Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на ин-
формация и управление 9,24

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Картография (вкл. тематично географско кар-
тографиране) 9,13

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Фотограметрия и дистанционни методи 9,10

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Земеустройство  (вкл.  кадастър  и  оценка  на 
недвижими имоти) 9,18

5.7. Архитектура, строителство и геодезия Обща, висша и приложна геодезия 9,20
5.13. Общо инженерство Инженерна логистика 8,67
9.1. Национална сигурност Корпоративна сигурност 9,16
9.1. Национална сигурност Организационна сигурност 9,16
9.1. Национална сигурност Административна сигурност 9,16

Югозападен университет „Неофит Рилски“
1.1. Теория и управление на образованието Управление на образованието 9,35
1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика 9,30
1.2. Педагогика Социална педагогика 9,19
1.2. Педагогика Специална педагогика 9,02
1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 9,09
1.2. Педагогика Педагогически технологии в детската градина 9,50
1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 9,24

1.2. Педагогика История на педагогиката и българското обра-
зование 8,42

1.2. Педагогика Методика на обучението в началните класове 9,41

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика  на  обучението  по  информатика  и 
информационни технологии 9,06

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 9,38
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по техника и технологии 9,33

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и ин-
форматика 9,16

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика 9,18
1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физика 9,10

1.3. Педагогика на обучението по ... Теория и методика на физическото възпитание 
и спортната тренировка 9,29

1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по словесно-изпълни-
телско и театрално изкуство 9,17

2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия 9,26

2.1. Филология Английски език 9,00
2.1. Филология Български език 9,30
2.1. Филология История на българската литература 9,30
2.1. Филология Немски език 8,47
2.1. Филология Общо и сравнително езикознание 9,19
2.1. Филология Руска литература 9,28
2.1. Филология Славянски езици 9,29
2.1. Филология Теория и история на литературата 9,18
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2.1. Филология Теория и практика на превода 8,65
2.1. Филология Фолклористика и етнология 8,64
2.2. История и археология Средновековна обща история 9,12
2.2. История и археология Стара история и тракология 9,23
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история 9,15
2.2. История и археология История на България 9,13

2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеографика, 
историография и източникознание 8,42

2.2. История и археология Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 8,40
2.3. Философия История на философията 9,40
2.3. Философия Съвременни философски теории 9,18
2.3. Философия Социална философия 8,28

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Социология 9,30

3.1. Социология,  антропология  и  науки  за 
културата Теория и история на културата 8,85

3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология 8,94
3.2. Психология Трудова и организационна психология 9,04
3.3. Политически науки Политология 9,06

3.4. Социални дейности Организация  и  управление  на  социалните 
дейности 9,30

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки

Приложение на новите информационни техно-
логии в PR 8,94

3.5. Обществени комуникации и информа-
ционни науки Връзки с обществеността 9,23

3.6. Право Гражданско и семейно право 8,44

3.6. Право Административно  право  и  административен 
процес 8,39

3.6. Право Застрахователно право 8,38
3.6. Право Конституционно право 8,40
3.6. Право Наказателен процес 8,45
3.6. Право Наказателно право 8,30
3.6. Право Римско право 8,43
3.6. Право Право на Европейския съюз 8,40

3.6. Право Международно  право  и  международни  отно-
шения 8,61

3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 8,22
3.6. Право Нотариално право 8,38

3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически 
и правни учения 8,40

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

8,28

3.7. Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) 8,34
3.7. Администрация и управление Икономика и управление (предприемачество) 8,30

3.8. Икономика
Организация  и  управление  извън  сферата  на 
материалното производство (социално-културна 
сфера)

8,45

3.8. Икономика Финанси,  парично  обръщение,  кредит  и  за-
страховка 9,19

3.9. Туризъм Икономика и управление на туризма 9,03

4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя и на въл-
новите процеси 8,23

4.2. Химически науки Неорганична химия 9,56
4.2. Химически науки Органична химия 9,55
4.4. Науки за земята Природна география 9,21
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4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 9,05
4.4. Науки за земята Екология и опазване на околната среда 9,31
4.4. Науки за земята Картография и тематично картографиране 9,13
4.5. Математика Изследване на операциите 9,07
4.5. Математика Математически анализ 9,20

4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на 
математиката 9,36

4.6. Информатика и компютърни науки Информатика 9,24
5.1. Машинно инженерство Машини и процеси в леката промишленост 8,55

5.2. Електротехника,  електроника  и  авто-
матика Електронизация 8,72

5.3. Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи 8,83
7.4. Обществено здраве Логопедия 9,24
7.4. Обществено здраве Кинезитерапия 9,05
8.2. Изобразително изкуство Дизайн и пластични изкуства 8,37
8.3. Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство 9,26
8.3. Музикално и танцово изкуство Хореография 9,09
8.4. Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,05

Акредитирани програми за образователна и научна степен „доктор“ в научните организации 
по чл. 47 от ЗВО в Република България

Българска академия на науките

Акредитирани докторски програми в Българската академия на науките
Докторска програма Оценка Професионално направление

Национален археологически институт с музей
Стара история (вкл. Праистория) 9,20 2.2. История и археология
Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика) 9,13 2.2. История и археология

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Астрономия и небесна механика 9,30 4.1. Физически науки
Астрофизика и звездна астрономия 9,56 4.1. Физически науки
Хелиофизика 9,16 4.1. Физически науки

Институт за исторически изследвания
Средновековна обща история 8,50 2.2. История и археология
Нова и най-нова обща история 9,10 2.2. История и археология
История на България 9,19 2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историо- 
графия и изворознание 9,13 2.2. История и археология

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
Балкански литератури и култури 8,96 2.1. Филология
Средновековна обща история 8,63 2.2. История и археология
Нова и най-нова обща история 9,30 2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историо-
графия и изворознание 9,05 2.2. История и археология

Стара история и тракология 9,19 2.2. История и археология
Институт за изследване на населението и човека

История на България (Историческа демография) 8,91 2.2. История и археология

Социология 8,50 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Обща психология 9,07 3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 9,13 3.2. Психология
Психология на труда и инженерна психология 9,17 3.2. Психология
Социална психология 9,17 3.2. Психология
Консултативна психология 9,03 3.2. Психология
Статистика и демография 8,66 3.8. Икономика
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Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Фолклористика 9,05 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Етнография 9,12 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Музеология 9,01 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Изкуствознание и изобразителни изкуства 8,92 8.1. Теория на изкуствата

Музикознание, музикално и танцово изкуство 8,96 8.3. Музикално и танцово из-
куство

Институт за държавата и правото
Административно право и административен процес 9,06 3.6. Право
Гражданско и семейно право 8,83 3.6. Право
Международно частно право 9,39 3.6. Право
Международно право и международни отношения 9,16 3.6. Право
Правна социология. Правна информатика 9,34 3.6. Право
Стопанско /търговско/ право 8,78 3.6. Право
Наказателен процес 9,40 3.6. Право
Граждански процес 8,34 3.6. Право
Трудово право и обществено осигуряване 8,72 3.6. Право

Институт за икономически изследвания
Политическа икономия (икономикс) 8,10 3.8. Икономика
Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на 
народното стопанство) 9,17 3.8. Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 9,25 3.8. Икономика
Статистика и демография 8,19 3.8. Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения 9,39 3.8. Икономика
Икономика и управление 9,10 3.8. Икономика
Маркетинг 8,08 3.8. Икономика

Институт за изследване на обществата и знанието
История на философията 9,10 2.3. Философия
Логика 9,07 2.3. Философия
Естетика 8,78 2.3. Философия
Етика 8,81 2.3. Философия
Философия на науката 9,02 2.3. Философия
Философия на историята 8,82 2.3. Философия
Философия на религията и религиознание 8,80 2.3. Философия
Философия на културата, политиката, правото и икономиката 9,00 2.3. Философия
Теория на познанието 9,14 2.3. Философия
Съвременни философски учения 9,05 2.3. Философия
Онтология 9,02 2.3. Философия

Социология 8,62 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Институт за литература
Теория и история на литературата 9,07 2.1. Филология
Българска литература 9,06 2.1. Филология
Руска литература 8,98 2.1. Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия 8,98 2.1. Филология

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Общо и сравнително езикознание 9,24 2.1. Филология
Български език 9,61 2.1. Филология

Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на 
вълновите процеси 9,60 4.1. Физически науки

Физика на вълновите процеси 9,59 4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя 9,56 4.1. Физически науки
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Институт за космически изследвания и технологии

Астрофизика и звездна астрономия 9,09 4.1. Физически науки
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 9,44 4.1. Физически науки
Дистанционни изследвания на Земята и планетите 9,52 4.4. Науки за земята
Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-
равление (по отрасли) 9,42 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика
Динамика, балистика и управление на полета на летателните 
апарати 9,04 5.5. Транспорт, корабоплаване 

и авиация
Институт по полимери

Полимери и полимерни материали 9,70 4.2. Химически науки
Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

Физикохимия 9,55 4.2. Химически науки
Електрохимия (вкл. химични източници на ток) 9,75 4.2. Химически науки

Институт по органична химия с Център по фитохимия
Органична химия 9,86 4.2. Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 
активни вещества 9,82 4.2. Химически науки

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“
Физикохимия 9,58 4.2. Химически науки
Електрохимия 9,65 4.2. Химически науки

Институт по инженерна химия
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология 9,39 4.2. Химически науки

Институт по обща и неорганична химия
Теоретична химия 9,57 4.2. Химически науки
Неорганична химия 9,84 4.2. Химически науки
Аналитична химия 9,32 4.2. Химически науки
Химична кинетика и катализ 9,56 4.2. Химически науки
Химия на твърдото тяло 9,82 4.2. Химически науки

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология 9,83 4.3. Биологически науки
Паразитология и хелминтология 9,67 4.3. Биологически науки
Ботаника 9,63 4.3. Биологически науки
Микология 9,48 4.3. Биологически науки
Генетика 8,70 4.3. Биологически науки
Хидробиология 9,68 4.3. Биологически науки
Ентомология 9,73 4.3. Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите 9,58 4.3. Биологически науки

Институт за гората
Екология и опазване на екосистемите 9,43 4.3. Биологически науки
Почвознание 8,30 6.1. Растениевъдство
Горски култури, селекция и семепроизводство 8,52 6.5. Горско стопанство
Лесоустройство и таксация 8,08 6.5. Горско стопанство
Лесовъдство (вкл. Дендрология) 8,46 6.5. Горско стопанство
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в 
горите 8,48 6.5. Горско стопанство

Национален природонаучен музей
Зоология 9,69 4.3. Биологически науки
Ентомология 9,67 4.3. Биологически науки

Институт по физиология на растенията и генетика
Физиология на растенията 9,51 4.3. Биологически науки
Генетика 9,23 4.3. Биологически науки
Биохимия 9,41 4.3. Биологически науки

Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“
Биоорганична  химия,  химия  на  природните  и  биологично-
активни вещества 9,66 4.2. Химически науки

Молекулярна генетика 9,52 4.3. Биологически науки
Молекулярна биология 9,60 4.3. Биологически науки
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Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

Микробиология 9,86 4.3. Биологически науки
Имунология 9,69 4.3. Биологически науки
Вирусология 9,64 4.3. Биологически науки
Технология на биологично активните вещества 9,48 5.11. Биотехнологии

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“
Имунология 9,52 4.3. Биологически науки
Физиология на животните и човека 9,34 4.3. Биологически науки
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на 
размножаването 9,54 6.3. Животновъдство

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Биохимия 8,56 4.3 Биологически науки
Вирусология 9,58 4.3. Биологически науки
Паразитология и хелминтология 9,38 4.3. Биологически науки
Антропология 9,00 4.3. Биологически науки
Морфология 9,58 4.3. Биологически науки
Имунология 9,36 4.3. Биологически науки
Патология на животните 8,28 6.4. Ветеринарна медицина
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека 8,59 6.4. Ветеринарна медицина

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Биофизика 9,70 4.3. Биологически науки

Информатика 9,48 4.6.  Информатика  и  компю-
търни науки

Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-
равление (по отрасли) 9,50 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 
различни области на науката 9,65 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика
Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)

Сеизмология и вътрешен строеж на Земята 9,20 4.4. Науки за земята
Физическа география и ландшафтознание 9,35 4.4. Науки за земята
Земен магнетизъм и гравиметрия 9,59 4.4. Науки за земята
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 9,63 4.4. Науки за земята
Картография и географски информационни системи 9,28 4.4. Науки за земята
Икономическа и социална география 9,16 4.4. Науки за земята
Геоморфология и палеография 9,23 4.4. Науки за земята
Хидрология на сушата и водните ресурси 9,46 4.4. Науки за земята
География на населението и селищата 9,29 4.4. Науки за земята
Климатология 9,47 4.4. Науки за земята

Обща, висша и приложна геодезия 9,42 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия

Геологически институт „Страшимир Димитров“
Регионална геология 9,46 4.4. Науки за земята
Геохимия 9,18 4.4. Науки за земята
Петрология 9,34 4.4. Науки за земята
Геотектоника 8,61 4.4. Науки за земята
Литология 8,30 4.4. Науки за земята
Палеонтология и стратиграфия 8,90 4.4. Науки за земята
Хидрогеология 9,49 4.4. Науки за земята
Инженерна геология 9,23 4.4. Науки за земята
Минералогия и кристалография 9,31 4.4. Науки за земята

Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Варна
Хидробиология 9,45 4.3. Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите 9,22 4.3. Биологически науки
Океанология 9,00 4.4. Науки за земята
Геология на океаните и моретата 9,02 4.4. Науки за земята
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Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро-  

и аеродинамика – Варна
Механика на флуидите 8,67 4.5. Математика

Теория на кораба 9,42 5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация

Материалознание и  технология на машиностроителните ма-
териали 9,48 5.6.  Материали  и  материа-

лознание
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия 
и апаратура 9,04 5.6.  Материали  и  материа-

лознание
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично 
деформиране 9,26 5.6.  Материали  и  материа-

лознание

Технологии, машини и системи за леярното производство 9,20 5.6.  Материали  и  материа-
лознание

Речно и морско строителство 9,36 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия

Защита на населението и народното стопанство в критични 
ситуации  (технологии  и  средства  за  сигурност  и  защита  на 
критична инфраструктура при кризи)

9,40 5.13. Общо инженерство

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната 
материя 9,32 4.1. Физически науки

Технология на полупроводниковите материали и електронните 
елементи 9,47 4.2. Химически науки

Институт по невробиология
Психофизиология 9,03 3.2. Психология
Физиология на животните и човека 9,51 4.3. Биологически науки
Фармакология 9,43 7.1. Медицина

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Теоретична и математическа физика 9,65 4.1. Физически науки
Ядрена физика 9,39 4.1. Физически науки
Физика на високите енергии и елементарните частици, физика 
и астрофизика на частиците 9,40 4.1. Физически науки

Неутронна физика и физика на ядрените реактори 9,45 4.1. Физически науки
Радиохимия 9,41 4.2. Химически науки
Ядрени реактори 9,24 5.4. Енергетика

Институт по катализ
Химична кинетика и катализ 9,65 4.2. Химически науки
Химия на твърдото тяло 9,64 4.2. Химически науки

Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“
Радиофизика и физическа електроника 9,55 4.1. Физически науки
Физика на плазмата и газовия разряд 8,20 4.1. Физически науки
Физика на атомите и молекулите 9,05 4.1. Физически науки
Физика на вълновите процеси 9,57 4.1. Физически науки
Математическо  моделиране  и  приложение  на  математиката 
във физиката 9,23 4.1. Физически науки

Институт по математика и информатика
Методика на обучението по математика, информатика и ин-
формационни технологии 9,05 1.3. Педагогика на обучението 

по...
Математическа логика 9,54 4.5. Математика
Алгебра и теория на числата 9,60 4.5. Математика
Математически анализ 9,55 4.5. Математика
Диференциални уравнения 9,58 4.5. Математика
Изчислителна математика 9,43 4.5. Математика
Геометрия и топология 9,62 4.5. Математика
Теория на вероятностите и математическа статистика 9,58 4.5. Математика
Изследване на операциите 9,57 4.5. Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,70 4.5. Математика

Информатика 9,67 4.6.  Информатика  и  компю-
търни науки
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Институт по информационни и комуникационни технологии

Изчислителна математика 9,58 4.5. Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,60 4.5. Математика

Информатика 9,60 4.6.  Информатика  и  компю-
търни науки 

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 
различни области на науката 9,32 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-
равление (по отрасли) 9,44 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика

Компютърни системи, комплекси и мрежи 9,18 5.3.  Комуникационна  и  ком-
пютърна техника

Комуникационни мрежи и системи 9,22 5.3.  Комуникационна  и  ком-
пютърна техника

Институт по механика
Теоретична механика 9,53 4.5. Математика
Приложна механика 9,58 4.5. Математика
Механика на деформируемото твърдо тяло 9,63 4.5. Математика
Механика на флуидите 9,45 4.5. Математика
Биомеханика 9,62 4.5. Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката 9,80 4.5. Математика
Роботи и манипулатори 9,30 5.1. Машинно инженерство

Технология на композитните материали 9,44 5.6.  Материали  и  материа-
лознание

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“
Минералогия и кристалография 9,70 4.4. Науки за земята

Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив
Физика на кондензираната материя 9,05 4.1. Физически науки

Кирило-методиевски научен център
Теория и история на литературата 9,12 2.1. Филология
Българска литература (Кирилометодиевистика) 9,14 2.1. Филология
Български език (Кирилометодиевистика) 9,65 2.1. Филология
История на България (Кирилометодиевистика) 8,99 2.2. История и археология

Национален институт по метеорология и хидрология
Метеорология 9,45 4.1. Физически науки

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство 9,36 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия

Институт за изследване на изкуствата

Теория и история на архитектурата 9,19 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия

Изкуствознание и изобразителни изкуства 9,12 8.1. Теория на изкуствата

Музикознание, музикално и танцово изкуство 9,09 8.3. Музикално и танцово из-
куство

Театрознание и театрално изкуство 9,07 8.4. Театрално и филмово из-
куство

Кинознание, киноизкуство и телевизия 9,06 8.4. Театрално и филмово из-
куство

Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“
Физика на вълновите процеси 9,59 4.1. Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната 
материя 9,67 4.1. Физически науки

Физикохимия 9,77 4.2. Химически науки
Институт по системно инженерство и роботика

Роботи и манипулатори 9,48 5.1. Машинно инженерство
Елементи  и  устройства  на  автоматиката  и  изчислителната 
техника 9,38 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика

Автоматизация на производството (по отрасли) 9,20 5.2. Електротехника, електро-
ника и автоматика

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 
различни области на науката 9,25 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика
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Агробиоинститут
Генетика 9,45 4.3. Биологически науки
Растителна защита 9,54 6.2. Растителна защита

Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
Общо земеделие 8,56 6.1. Растениевъдство
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,78 6.1. Растениевъдство
Растителна защита  (вкл. фитопатология, вирусология, херболо-
гия и др.) 8,71 6.2. Растителна защита

Земеделски институт – гр. Шумен
Говедовъдство и биволовъдство 8,19 6.3. Животновъдство
Свиневъдство 8,38 6.3. Животновъдство
Овцевъдство и козевъдство 8,07 6.3. Животновъдство
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,33 6.1. Растениевъдство
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотех-
ника на размножаването 8,33 6.3. Животновъдство

Институт по аграрна икономика – София

Организация и управление (земеделие) 8,19 3.7. Администрация и управле-
ние

Икономика и управление (земеделие) 8,36 3.8. Икономика
Институт по животновъдни науки – Костинброд

Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехни-
ка на размножаването 8,57 6.3. Животновъдство

Хранене  на  селскостопанските  животни  и  технология  на 
фуражите 8,81 6.3. Животновъдство

Говедовъдство и биволовъдство 8,43 6.3. Животновъдство
Овцевъдство и козевъдство 8,68 6.3. Животновъдство
Специални отрасли (коне, зайци, буби, пчели и др.) 8,53 6.3. Животновъдство
Екология на селскостопанските животни 8,06 6.3. Животновъдство

Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,24 6.1. Растениевъдство
Зеленчукопроизводство 8,33 6.1. Растениевъдство
Растителна защита 8,08 6.2. Растителна защита

Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,21 6.1. Растениевъдство
Овощарство 8,36 6.1. Растениевъдство
Растителна защита 8,30 6.2. Растителна защита

Институт по криобиология и хранителни технологии – София
Технология на месните и рибните продукти 8,80 5.12. Хранителни технологии
Технология  на  биологично  активните  вещества  (вкл.  ензими, 
хормони, белтъчини) 9,16 5.12. Хранителни технологии

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 9,41 5.12. Хранителни технологии

Институт по овощарство – гр. Пловдив
Овощарство 9,23 6.1. Растениевъдство
Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Херболо-
гия и др.) 8,91 6.2. Растителна защита

Институт по полски култури – гр. Чирпан
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,36 6.1. Растениевъдство

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София
Механизация и електрификация на растениевъдството 9,14 5.1. Машинно инженерство
Механизация и електрификация на животновъдството 9,10 5.1. Машинно инженерство

Хидромелиоративно строителство 9,22 5.7. Архитектура, строителство 
и геодезия

Общо земеделие 8,21 6.1. Растениевъдство
Почвознание 8,36 6.1. Растениевъдство
Агрохимия 8,32 6.1. Растениевъдство 
Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) 8,34 6.1. Растениевъдство
Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Херболо-
гия и др.) 9,35 6.2. Растителна защита
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Докторска програма Оценка Професионално направление
Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – гр. Садово

Селекция и семепроизводство на културните растения 9,40 6.1. Растениевъдство
Институт по фуражните култури – гр. Плевен

Селекция и семепроизводство на културните растения 8,56 6.1. Растениевъдство
Растениевъдство 8,56 6.1. Растениевъдство
Хранене  на  селскостопанските  животни  и  технология  на 
фуражите

8,19 6.3. Животновъдство

Институт по царевицата – гр. Кнежа
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,54 6.1. Растениевъдство

Институт по декоративни и лечебни растения – София 
Декоративни растения 8,24 6.1. Растениевъдство

Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Овощарство 9,30 6.1. Растениевъдство
Фуражно производство, ливадарство 8,95 6.1. Растениевъдство
Овцевъдство и козевъдство 9,25 6.3. Животновъдство

Институт по земеделие – гр. Карнобат
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,52 6.1. Растениевъдство

Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, Пловдив
Растителна защита 8,52 6.2. Растителна защита
Технология на тютюна и тютюневите изделия 9,06 5.12. Хранителни технологии

Земеделски институт – гр. Стара Загора
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехни-
ка на размножаването 9,12 6.3. Животновъдство

Говедовъдство и биволовъдство 9,14 6.3. Животновъдство
Овцевъдство и козевъдство 9,10 6.3. Животновъдство

Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен
Лозарство 8,18 6.1. Растениевъдство

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт  
„Проф. д-р Г. Павлов“ – София

Докторска програма Оценка Професионално направление
Патология на животните 8,51 6.4. Ветеринарна медицина
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека 8,70 6.4. Ветеринарна медицина
Ветеринарно-санитарна експертиза 8,66 6.4. Ветеринарна медицина
Епизоотология,  инфекциозни  болести  и  профилактика  на 
заразните заболявания по животните 8,89 6.4. Ветеринарна медицина

Военномедицинска академия
Докторска програма Оценка Професионално направление

Авиационна медицина 8,47 7.1. Медицина
Медицина на бедствените ситуации 8,42 7.1. Медицина
Оториноларингология 8,46 7.1. Медицина
Кардиология 8,57 7.1. Медицина
Гастроентерология 9,66 7.1. Медицина
Ендокринология 9,31 7.1. Медицина
Неврология 8,21 7.1. Медицина
Психиатрия 8,01 7.1. Медицина
Офталмология 8,49 7.1. Медицина
Обща хирургия 9,72 7.1. Медицина
Анестезиология и интензивно лечение 9,77 7.1. Медицина
Урология 9,09 7.1. Медицина
Акушерство и гинекология 9,07 7.1. Медицина
Онкология 8,26 7.1. Медицина
Ортопедия и травматология 8,36 7.1. Медицина
Неврохирургия 9,35 7.1. Медицина
Гръдна хирургия 9,03 7.1. Медицина
Инфекциозни болести 9,15 7.1. Медицина
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 8,99 7.1. Медицина
Образна диагностика 8,91 7.1. Медицина
Съдова хирургия 8,13 7.1. Медицина
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Докторска програма Оценка Професионално направление
Организация и тактика на медицинската служба 9,31 7.1. Медицина
Токсикология 9,57 7.1. Медицина
Хематология 9,39 7.1. Медицина
Военна токсикология 9,34 7.1. Медицина
Белодробни болести 9,37 7.1. Медицина
Нефрология 9,09 7.1. Медицина
Акушерство и гинекология 9,07 7.1. Медицина
Образна диагностика 8,91 7.1. Медицина
Пластична и естетична хирургия 8,96 7.1. Медицина

Национален център по обществено здраве и анализи – София
Докторска програма Оценка Професионално направление

Токсикология 8,95 7.1 Медицина
Хигиена 8,18 7.1 Медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт 9,08 7.1 Медицина
Хранене и диететика 8,09 7.1 Медицина

Национален център по заразни и паразитни болести – София
Докторска програма Оценка Професионално направление

Имунопатология и алергология 9,31 7.1 Медицина
Епидемиология 9,27 7.1 Медицина
Паразитология и хелминтология 9,15 4.3. Биологически науки
Микробиология 9,72 4.3. Биологически науки
Имунология 9,37 4.3. Биологически науки
Вирусология 9,61 4.3. Биологически науки

Национален център по радиобиология и радиационна защита – София
Докторска програма Оценка Професионално направление

Радиобиология 9,43 4.3. Биологически науки
Медицинска радиологична физика 9,22 7.1. Медицина
Радиационна хигиена 9,15 7.1. Медицина

Специализирана болница за активно лечение по онкология – София 
Докторска програма Оценка Професионално направление

Онкология 9,14 7.1 Медицина

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 
„Н. И. Пирогов“ – София

Докторска програма Оценка Професионално направление
Пластично-възстановителна и естетична хирургия 9,14 7.1. Медицина
Обща хирургия 9,07 7.1. Медицина
Детска хирургия 9,07 7.1. Медицина
Образна диагностика 9,19 7.1. Медицина
Гръдна хирургия 9,01 7.1. Медицина
Токсикология 9,17 7.1. Медицина
Вътрешни болести 8,68 7.1. Медицина
Ортопедия и травматология 9,21 7.1. Медицина
Неврохирургия 8,95 7.1. Медицина
Кардиология 9,05 7.1. Медицина
Урология 8,71 7.1. Медицина
Анестезиология и реаниматология 9,07 7.1. Медицина
Спешна медицина 8,96 7.1. Медицина

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София 
Докторска програма Оценка Професионално направление

Хематология и преливане на кръв 9,22 7.1. Медицина

Акредитирани докторски програми в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София
Докторска програма Оценка Професионално направление

Кардиология 9,15 7.1. Медицина
Образна диагностика 8,81 7.1. Медицина
Клинична лаборатория 9,25 7.1. Медицина
Неврология 9,10 7.1. Медицина
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Докторска програма Оценка Професионално направление
Детска кардиология 9,11 7.1. Медицина
Анестезиология и интензивно лечение 8,70 7.1. Медицина
Кардиохирургия 8,61 7.1. Медицина
Съдова хирургия 8,71 7.1. Медицина
Ангиология 8,70 7.1. Медицина

МБАЛ „Токуда болница София“
Докторска програма Оценка Професионално направление

Сърдечно-съдова хирургия 9,04 7.1. Медицина
Ангиология 8,22 7.1. Медицина
Вътрешни болести 8,17 7.1. Медицина
Обща хирургия 8,86 7.1. Медицина
Неврохирургия 8,66 7.1. Медицина
Неврология 8,82 7.1. Медицина
Дерматология и венерология 8,86 7.1. Медицина
Кардиология 8,02 7.1. Медицина
Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на 
радиоактивни изотопи) 8,80 7.1. Медицина

Медицински институт на МВР – София 
Докторска програма Оценка Професионално направление

Нефрология 9,02 7.1. Медицина
Неврология 9,04 7.1. Медицина
Гастроентерология 9,04 7.1. Медицина
Оториноларингология 8,66 7.1. Медицина
Обща хирургия 9,05 7.1. Медицина
Образна диагностика 8,96 7.1. Медицина
Ортопедия и травматология 8,04 7.1. Медицина
Урология 8,42 7.1. Медицина
Ендокринология и болести на обмяната 9,15 7.1. Медицина

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ – София 
Докторска програма Оценка Професионално направление

Социология на отбраната и сигурността 8,62 3.1. Социология, антропология 
и науки за културата

Динамика,  балистика  и  управление  на  полета  на  летателни 
апарати 9,49 5.1. Машинно инженерство

Оптични лазерни уреди и методи 9,36 5.1. Машинно инженерство
Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия 
и апаратура 8,69 5.1. Машинно инженерство

Автоматизирани системи за обработка на информация и уп-
равление 9,42 5.2. Електротехника, електро-

ника и автоматика

Радиолокация и радионавигация 8,86 5.3.  Комуникационна  и  ком-
пютърна техника

Информационни технологии и киберсигурност 8,54 5.3.  Комуникационна  и  ком-
пютърна техника

Радиопредавателна и радиоприемна техника 9,14 5.3.  Комуникационна  и  ком-
пютърна техника

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани 
летателни апарати 8,34 5.5. Транспорт, корабоплаване 

и авиация
Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната 8,76 5.10. Химични технологии
Организация  и  управление  извън  сферата  на  материалното 
производство (Управление на сигурността и отбраната) 8,83 9.1. Национална сигурност

АДЖИБАДЕМ Сити клиник УМБАЛ – София
Докторска програма Оценка Професионално направление

Ангиология 8,63 7.1. Медицина
Кардиология 8,96 7.1. Медицина
Образна диагностика 8,76 7.1. Медицина
Нуклеарна медицина 8,85 7.1. Медицина
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УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София 

Докторска програма Оценка Професионално направление

Обща хирургия 8,79 7.1. Медицина

УМБАЛ Софиямед

Докторска програма Оценка Професионално направление

Вътрешни болести 8,75 7.1. Медицина

Национален институт по метеорология и хидрология към МОН

Докторска програма Оценка Професионално направление

Метеорология 9,45 4.4. Науки за земята

Център по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив

Докторска програма Оценка Професионално направление

Биотехнологии 8,48 5.11. Биотехнологии
4235

7. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) във 
връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроце-
суалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед 
№ РД-02-15-74 от 6.07.2022 г. е поправена очевид-
на фактическа грешка в Разрешение за строеж 
№ РС-34/16.06.2022 г. (ДВ, бр. 47 от 2022 г.), както 
следва: думите: „Модернизация на железопътната 
линия София – Пловдив, Железопътен участък 
Елин Пелин – Септември от км 62+400.00 до км 
67+620.00, от км 68+930.00 до км 212.00, от км 
71+050.00 до км 71+200.00, от км 71+300 до км 
71+700.00 и от км 72+050.00 до км 73+150 по Път 1“ 
да  се  четат:  „Модернизация  на  железопътната 
линия София – Пловдив, Железопътен участък 
Елин Пелин – Септември от км 62+400.00 до км 
67+620.00, от км 68+930.00 до км 70+212.00, от 
км 71+050.00 до км 71+200.00, от км 71+300 до 
км 71+700.00 и от км 72+050.00 до км 73+150 по 
Път 1“. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК запо-
ведта подлежи на обжалване от заинтересуваните 
лица  пред  Върховния  административен  съд  в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
4370

4. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Заповед № РС-45 от 7.07.2022 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-61 
от 26.09.2016 г.  (ДВ, бр. 77 от 2016 г.)  за обект: 
Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мез-
дра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89, 
ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164.89, участък 
от  км  193+700  до  км  194+164.89 – нивелетна 
промяна в участъка, промяна на конструкцията 
на настилката, изграждане на стационарен кон-
тролен пункт при км 194+100 и изграждане на 
тръбна канална мрежа в участъка. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния  административен  съд  в  14-дневен  срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4371

654. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата  с  влязло  в  сила  решение  по  д.д. 
№ 41/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адво-
катската  колегия – София,  Паолина  Евгениева 
Чаева – адвокат от Адвокатската колегия – Со-
фия, се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от 3 месеца.
4322

654а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата  с  влязло  в  сила  решение  по  д.д. 
№ 30/2022 г.  на  Дисциплинарния  съд  при  Ад-
вокатската колегия – София, Красимир Спасов 
Беличовски – адвокат  от  Адвокатската  коле-
гия – София, се лишава от право да упражнява 
адвокатска професия за срок от 3 месеца.
4323

654б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата  с  влязло  в  сила  решение  по  д.д. 
№ 24/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адво-
катската  колегия – София,  Иван  Крумов  Ива-
нов – адвокат от Адвокатската колегия – София, 
се  лишава  от  право  да  упражнява  адвокатска 
професия за срок от 6 месеца.
4324

28. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот  изх.  № С220022-091-0000716/23.06.2022 г. 
възлага на Даниела Кирилова-Каменова с адрес: 
Видин, ул. Д-р Бърни Бончев № 2, ет. 2, следния 
недвижим имот: земеделска земя, намираща се в 
землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, а 
именно: поземлен имот: нива с площ 10,799 кв. м, 
седма категория, в местността Елището, пред-
ставляващ имот № 314260, образуван от имотите 
№ 314006 и № 314020 по плана за земеразделяне 
на землището, при граници и съседи на имота по 
актуална скица, намиращ се в с. Горна Василица, 
община Костенец, област София.
4300

90. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, офис Благоевград, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот с изх. № С220001-091-
0000631 от 6.06.2022 г. възлага на Светла Петрова 
Миланова-Ангелова  следния  недвижим  имот: 
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самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
02676.175.5.2.20, намиращ се в гр. Банско, община 
Банско, област Благоевград,  ул. Гуровица № 5, 
вх. 1, ет. 3, ап. А212, с предназначение на самос-
тоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива 
на обекта: 1, намиращ се в сграда с идентифика-
тор 02676.175.5.2, с предназначение на сградата: 
жилищна сграда – многофамилна, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 02676.175.5, с 
площ  35,70  кв. м,  с  прилежащи  части:  4,110 % 
идеални общи части на сградата, равняващи се на 
7,30 кв. м, при съседи на обекта: на същия етаж: 
обект с идентификатор 02676.175.5.2.21 и обект с 
идентификатор 02676.175.5.2.19; под обекта: обект 
с идентификатор 02676.175.5.2.9; над обекта: обект 
с идентификатор 02676.175.5.2.28. Собствеността 
преминава у купувача от датата на постановлени-
ето, което е вписано в Агенцията по вписванията, 
Служба по вписванията – Разлог.
4329

32. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Бургас, 
на  основание  чл. 251 – 253  от  ДОПК  с  поста-
новление  за  възлагане  на  недвижим  имот  с 
№ С220002-091-0000773/5.07.2022 г.  възлага  на 
Емилия  Георгиева Първанова  с  адрес:  София, 
ж. к. Дружба, бл. 258, вх. Б, следната недвижима 
вещ: самостоятелен обект в сграда – апартамент 
№ 3 с КИД 51500.503.7.1.12 по кадастралната кар-
та и кадастралните регистри на АГКК – служба 
гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 
18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, 
последно изменение със Заповед № КД-14-02-1146 
от 3.09.2009 г. на началника на СГКК – Бургас, 
площ  по  документ  61,84  кв. м,  с  прилежащи 
части: мазе № 1 с площ 14,95 кв. м и 17,79 кв. м 
ид. ч. от общите части на сградата и от право-
то на строеж, с адрес на имота: Несебър, ж. к. 
Черно море, ет. 3, ап. 3, при съседи: на същия 
етаж – 51500.503.7.1.13 и 51500.503.7.1.4; под обек-
та – 51500.503.7.1.10, 51500.503.7.1.9 и 51500.503.7.1.2; 
над обекта – 51500.503.7.1.14.
4337

1. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на обект „Модернизация на железопътната ли-
ния София – Драгоман,  участък Разделен  пост 
Петърч – Драгоман“ от проект  „Модернизация 
на железопътната линия София – Драгоман, част 
от  Трансевропейската железопътна мрежа“,  на 
територията  на  община  Сливница,  Софийска 
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Александър 
Владимиров Димитров, собственик на имоти с 
идентификатори 67372.1.63, 67372.1.65, 67372.1.66, 
67372.1.72, 67372.1.104, 67372.1.388 (имот по регистър 
към одобрен ПУП – ПП 67372.1.388 (67372.1.73) 
и  67372.1.390  (имот  по  регистър  към  одобрен 
ПУП – ПП  67372.1.390  (67372.1.174),  намиращи 
се в гр. Сливница, община Сливница, Софийска 
област,  за  постановяването  на  Решение № 382 
от 9.06.2022 г. на Министерския съвет,  с което 
се  отчуждават  имоти – частна  собственост,  за 
държавна нужда. Решението може да се обжалва 
пред административния съд по местонахождени-
ето на имота в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4326

12. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: главни 
асистенти по: 4.1. Физически науки (Физика на 
кондензираната материя) – един; 5.9. Металургия 
(Технологии, машини и системи за леярното про-
изводство) – един; 5.11. Биотехнологии (Техноло-
гия на биологично активните вещества) – един; 
доцент по 5.10. Химични технологии (Технология 
на каучук и гума) – един, всички със срок 2 ме-
сеца от обнародването на обявата в „Държавен 
вестник“.  Документи – в  ХТМУ,  бул. Климент 
Охридски № 8,  сграда  „А“,  ет. 2,  каб.  205,  тел. 
02/81 63 120 и 02/81 63 136.
4336

24. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурс за академична длъжност професор 
в  професионално  направление  5.5.  Транспорт, 
корабоплаване  и  авиация,  учебна  дисциплина 
„Екология на транспортната техника“, факултет 
МТФ, катедра „Транспортна техника и техноло-
гии“ – един, със срок 3 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи: в универси-
тета – отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
4278

10. – Тракийският университет – Стара Заго-
ра, обявява конкурси за заемане на академични 
длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за: 
академична длъжност професор по „Механиза-
ция  и  електрификация  на  животновъдството“, 
област  на  висше  образование  5.  Технически 
науки, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство,  за нуждите на катедра  „Аграрно 
инженерство“ – един, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“; академична 
длъжност доцент по „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление (по отра-
сли)“, област на висше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.2. Електро-
техника, електроника и автоматика, за нуждите на 
катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
академична длъжност доцент по „Общо земеде-
лие“,  област на  висше образование  6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление  6.1.  Растениевъдство,  за  нуждите 
на катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
академична  длъжност  доцент  по  „Екология  и 
опазване  на  екосистемите“,  област  на  висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика,  професионално направление  4.3. 
Биологически науки, за нуждите на катедра „Еко-
логия и зоохигиена“ – един, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; акаде-
мична длъжност доцент по „Специални отрасли 
(пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление  6.3. Животновъдство,  за  нуждите 
на катедра „Животновъдство – непреживни жи-
вотни и специални отрасли“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
Ветеринарномедицински факултет за: академична 
длъжност професор по „Патология на животните“, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина, професионално направ-
ление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на 
катедра „Вътрешни болести“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
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академична длъжност доцент по „Акушерство и 
гинекология на животните и болести на новоро-
дените животни“, област на висше образование 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професи-
онално направление 6.4. Ветеринарна медицина, 
за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция 
и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
академична длъжност доцент по „Акушерство и 
гинекология на животните и болести на новоро-
дените животни“, област на висше образование 6. 
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професи-
онално направление 6.4. Ветеринарна медицина, 
за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция 
и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
академична длъжност доцент по „Морфология“, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина, професионално направ-
ление  6.4.  Ветеринарна  медицина,  за  нуждите 
на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология 
и ембриология“ – един, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“; академична 
длъжност главен асистент по „Паразитология и 
инвазионни  болести  на  животните  и  човека“, 
област на висше образование 6. Аграрни науки 
и ветеринарна медицина, професионално направ-
ление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на 
катедра  „Ветеринарна  микробиология,  инфек-
циозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
Факултет „Техника и технологии“ за: академична 
длъжност професор по „Електротехника“, област 
на висше образование 5. Технически науки, про-
фесионално  направление  5.2.  Електротехника, 
електроника  и  автоматика – един,  със  срок  2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
академична длъжност доцент по „Автоматизирани 
системи за обработка на информация и управле-
ние (по отрасли)“, област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.2.  Електротехника,  електроника  и  автомати-
ка – един, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“; академична длъжност главен 
асистент по „Електротехника“, област на висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление  5.2. Електротехника,  електроника 
и автоматика – един, със срок 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Документи: 
Аграрен  факултет,  Стара  Загора,  Студентски 
град,  тел.  042/699443;  Ветеринарномедицински 
факултет,  Стара  Загора,  Студентски  град,  тел. 
042/699506;  Факултет  „Техника  и  технологии“, 
Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.
4328

256. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи – София, обявява конкурси за  заемане 
на  академични  длъжности:  професор  в  област 
на  висшето  образование  5.  Технически  науки, 
професионално направление 5.3. Комуникационна 
и компютърна техника, научна специалност „Те-
оретични основи на комуникационната техника“ 
(Сензори и сензорни мрежи) – един, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
професор  в  област  на  висшето  образование  5. 
Технически науки, професионално направление 
5.3.  Комуникационна  и  компютърна  техника, 
научна специалност „Теоретични основи на ко-

муникационната техника“ (5G мобилни мрежи; 
Защита на безжични мрежи) – един, със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
професор  в  област  на  висшето  образование  5. 
Технически науки, професионално направление 
5.3.  Комуникационна  и  компютърна  техника, 
научна  специалност  „Обработка  на  информа-
ция в интелигентни  системи“ – един,  със  срок 
3 месеца  от  обнародването  в  „Държавен  вест-
ник“; доцент в област на висшето образование 
Технически науки, професионално направление 
5.3.  Комуникационна  и  компютърна  техника, 
научна специалност „Обработка на информация 
в блок-чейн мрежи“ – един, със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“; професор 
в област на висшето образование 3. Социални, 
стопански и правни науки, професионално на-
правление  3.7.  Администрация  и  управление, 
научна специалност „Организация и управление 
извън  сферата  на  материалното  производство“ 
(Социално  управление  и  услуги) – един,  със 
срок  3  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“;  доцент  в  област  на  висшето  образо-
вание 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.7. Администрация 
и управление, научна специалност „Организация 
и  управление  извън  сферата  на  материалното 
производство“  (Управление  и  дигитализация 
на организациите) – един, със срок 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“; професор 
в област на висшето образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, научна специалност „Организация 
и  управление  на  производството“  (Логистика, 
иновации  и  управление  на  качеството) – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“; професор в област на висшето обра-
зование  5.  Технически  науки,  професионално 
направление  5.13.  Общо  инженерство,  научна 
специалност  „Електронно  управление  и  диги-
тална администрация“ – един, със срок 3 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“; доцент 
в област на висшето образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.13. Общо 
инженерство, научна специалност „Организация и 
управление на производството“ (Иновации, креа-
тивност и бизнес модели в индустрията) – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“; доцент в област на висшето образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.13.  Общо  инженерство,  научна  специалност 
„Дигитална  трансформация  на  финансовото 
управление  в  индустрията“ – един,  със  срок  3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За справки: София, ул. Академик Стефан Младе-
нов № 1, Висше училище по телекомуникации и 
пощи, стая № 202, тел. (02) 86 21 034.
4297

98. – Висшето военновъздушно училище „Ге-
орги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява 
конкурс  за  академична  длъжност  професор  за 
военнослужещ в област на висшето образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние  5.5.  Транспорт,  корабоплаване  и  авиация, 
научна  специалност  „Динамика,  балистика  и 
управление  на  полета  на  летателни  апарати“. 
Срок за подаване на документите за конкурса: 
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен 
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вестник“. За дата на подаване на документите от 
кандидатите се счита датата на завеждането им в 
регистратурата на ВВВУ или датата на изпраща-
нето им от пощенския клон. Изискванията към 
кандидатите за участие в конкурса са определени 
със заповеди № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и № ОХ-
637 от 4.07.2022 г. на министъра на отбраната на 
Република България, публикувани на сайта на 
ВВВУ; за контакти: GSM: 0889 579 974.
4331

157. – Висшето училище по сигурност и ико-
номика – Пловдив, обявява конкурси за заемане 
на  академична  длъжност  доцент  в  област  на 
висшето  образование  9.  Сигурност  и  отбрана, 
професионално  направление  9.1.  Национална 
сигурност („Екологичната сигурност като елемент 
от националната сигурност“) – един; професио-
нално  направление  9.1.  Национална  сигурност 
(„Национална  сигурност  и  данъци“) – един; 
професионално  направление  9.1.  Национална 
сигурност („Национална сигурност и обществен 
транспорт“) – един,  всички  със  срок  3  месеца 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“.  До-
кументите се подават във висшето училище на 
адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 
032/622 522.
4296

623. – Институтът по биофизика и биоме-
дицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, 
София, обявява  два  конкурса  за  главен  асис-
тент за нуждите на секция „QSAR и молекулно 
моделиране“ към ИБФБМИ в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, както следва: един в професионално 
направление 4.3. Биологически науки и един в 
професионално направление 4.6. Информатика и 
компютърни науки, със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 105.
4293

198. – Институтът по електрохимия и енергий-
ни системи при БАН – София, обявява конкурс 
за заемане на академичната длъжност професор 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. 
химически източници на тока)“. Срокът е 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Канди-
датите могат да подават документи за участие в 
канцеларията на Института по електрохимия и 
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. 
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
4244

583. – Институтът за космически изследва-
ния и технологии при БАН – София,  обявява 
конкурси за заемане на академична длъжност: 
професор  в  област  на  висше  образование  4. 
Природни  науки,  математика  и  информатика, 
професионално направление 4.4. Науки за Земята, 
научна специалност „Дистанционни изследвания 
на Земята и планетите“  за нуждите на секция 
„Системи за дистанционни изследвания“ – един; 
главен асистент в област на висше образование 
4. Природни  науки,  математика  и  информати-
ка,  професионално  направление  4.4.  Науки  за 
Земята,  научна  специалност  „Дистанционни 
изследвания на Земята и планетите“ за нуждите 
на секция „Аерокосмическа информация“ – един, 
и двата – със срок 2 месеца от обнародването в 

„Държавен вестник“. Заявления и документи се 
приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – Со-
фия 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 
02/988 35 03.
4327

6. – Институтът по минералогия и кристало-
графия „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност доцент в научно направление 4.4. Науки за 
Земята  (Приложна  минералогия,  иновативни 
строителни материали) за нуждите на направле-
ние „Експериментална минералогия и кристало-
графия“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на 
документи е 2 месеца от датата на обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. За справки и 
подаване на документи – в канцеларията на ин-
ститута на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
4335

416. – Националният природонаучен музей при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент 
по професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна  специалност  „Зоология“  (шифър 
10602), за нуждите на отдел „Гръбначни животни“. 
Срок  за  подаване  на  документи – 2 месеца  от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в деловодството на Наци-
оналния природонаучен музей – БАН, бул. Цар 
Освободител № 1, 1000 София.
4339

171. – Институтът по полимери при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за главен асистент по про-
фесионално направление 4.2. Химически науки 
(Полимери и полимерни материали) – един,  за 
научно направление „Полимерни биоматериали“ 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
вен  вестник“.  Документи – в  канцеларията  на 
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, 
тел. 979 22-09.
4286

32. – Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър на  основание  чл. 51,  ал. 4  ЗКИР 
съобщава, че започва производство по измене-
ние  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 
с. Гита, община Чирпан – 14920.23.72, 14920.23.104, 
14920.23.194, 14920.24.104, 14920.24.196, 14920.25.69, 
14920.26.195, 14920.28.195, 14920.51.215, 14920.58.137, 
14920.58.141,  14920.60.1,  14920.60.30,  14920.60.31, 
14920.60.335, 14920.60.369, 14920.60.403, 14920.61.2, 
14920.61.142, 14920.61.144, 14920.61.402, 14920.62.1, 
14920.62.30,  14920.62.31,  14920.62.32,  14920.62.33, 
14920.62.34,  14920.62.35,  14920.62.36,  14920.62.46, 
14920.62.80,  14920.63.76,  14920.63.78,  14920.63.131, 
14920.63.132, 14920.64.31, 14920.64.32, 14920.64.130, 
14920.64.138, 14920.64.310, 14920.65.24, 14920.65.81, 
14920.65.82, 14920.65.139, 14920.66.24, 14920.66.139, 
14920.66.152, 14920.67.139, 14920.67.158, 14920.67.167, 
14920.67.169, 14920.67.172, 14920.67.176, 14920.67.367, 
14920.67.368, 14920.67.370, 14920.67.371, 14920.67.405, 
14920.67.406, 14920.67.407, 14920.69.160, 14920.69.165, 
14920.69.262, 14920.69.263, 14920.69.372, 14920.69.373, 
14920.69.375,  14920.69.417;  за  с. Държава,  община 
Чирпан – 24623.28.39,  24623.28.40,  24623.28.41, 
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24623.28.43,  24623.28.44,  24623.28.45,  24623.29.24, 
24623.29.26,  24623.31.15,  24623.32.20;  за  с. Ослар-
ка,  община  Чирпан – 54242.10.19,  54242.10.20, 
54242.10.22, 54242.24.41, 54242.25.17; за с. Свобода, об-
щина Чирпан – 65810.52.11, 65810.52.12, 65810.52.13, 
65810.52.14,  65810.52.15,  65810.52.16,  65810.52.17, 
65810.52.151, 65810.52.153, 65810.52.221, 65810.53.15, 
65810.53.16,  65810.53.17,  65810.53.18,  65810.53.19, 
65810.53.20,  65810.53.21,  65810.53.22,  65810.53.24, 
65810.53.25, 65810.53.315, 65810.54.218, 65810.54.316, 
65810.54.328, 65810.55.317, 65810.56.328, 65810.64.6, 
65810.64.7,  65810.64.8,  65810.64.9,  65810.64.10, 
65810.64.41, 65810.64.336, 65810.64.354, 65810.64.356, 
65810.64.357, 65810.64.358, 65810.64.360, 65810.64.372, 
65810.64.373, 65810.64.376, 65810.126.28, 65810.126.299, 
65810.126.302, 65810.127.345, 65810.132.1, 65810.132.5, 
65810.132.350, 65810.132.352, 65810.133.1, 65810.133.2, 
65810.133.3, 65810.133.4, 65810.133.39, 65810.133.40, 
65810.133.43, 65810.133.44, 65810.133.380, 65810.134.1, 
65810.134.4, 65810.134.8, 65810.134.10, 65810.134.59, 
65810.134.60, 65810.134.61, 65810.134.65, 65810.134.66, 
65810.134.181.  Проектите  за  изменение  се  на-
мират  в Службата по  геодезия,  картография и 
кадастър – Стара  Загора.  В  14-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица могат да се запознаят с проектите 
и да изразят писмено становище с представяне 
на доказателства.
4268

6. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 350 по 
протокол № 56  от  26.05.2022 г.  на  СОС  е  пре-
кратено производството по одобряване на под-
робен  устройствен план – план  за  регулация и 
застрояване за УПИ V-260, 261 – „за ЖС и ТП“, 
кв. 100,  м.  Подлозище – Горна  баня – разши-
рение, район „Овча купел“, попадащ в обхвата 
на т. 5 от Решение № 384 по протокол № 64 от 
26.06.2014 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ на 
м. Подлозище – Горна баня – разширение, район 
„Овча купел“, изключен от обхвата на одобряване 
поради непредставен предварителен договор по 
чл. 17,  ал. 3  от  ЗУТ.  Решението  и  одобреният 
проект  на  ПУП  са  публикувани  на  интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
и  са  изложени  за  запознаване  в  Район  „Овча 
купел“. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния  съд – София-град,  в  30-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се  подават  в  Район  „Овча  купел“  и  се  изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и  градоустройство“ 
на Столичната община.
4229

29. – Столичната община на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава,  че  с Решение 
№ 399 по протокол № 57 от 9.06.2022 г на СОС e 
одобрен проект за изменение на плана за улична 
регулация на локално платно на бул. Цариградско 
шосе – от  о.т. 6а  (съществуваща) – о.т. 5а  (съ-
ществуваща) – о.т. 24 (съществуваща) – о.т. 24а 
(нова) – о.т. 25а (нова) – о.т. 26а (нова) – о.т. 27б 
(нова) – о.т. 4б (нова) – в о.т. 30а (нова) – о.т. 32а 
(нова) до о.т. 629а (нова), прилежаща на кв. 10, 11 

и 12; изменение на централно платно от о.т. 3а 
(нова)  до  о.т. 4б  (нова);  изменение на план  за 
улична  регулация  на  бул.  Копенхаген  между 
о.т. 628 и о.т. 629а (нова), прилежаща на кв. 12; 
изменение на план за регулация на: УПИ I-9949 
и създаване на нов УПИ I-9949, 9951, на УПИ 
V – общ., УПИ VI-3602, 3713 – създаване на нов 
УПИ VI-3602, 3713, 3769 и изменение границите 
на „резервен терен за комуникации“, кв. 12, м. 
Цариградско шосе 7 – 11 км; изменение на план 
за  регулация  на  УПИ  III – „за  озеленяване“, 
кв. 1, м. Пътен възел Караулката – трамвай ж.к. 
Младост – НПЗ Гара Искър, район „Младост“. 
Решението  и  проектът  са  изложени  в  Район 
„Младост“. Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи-
стративния съд – София-град, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“. Жал-
бите се подават в Район „Младост“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4230

345. – Община Аксаково на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 42.28 от 30.06.2022 г. 
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил пред-
ставения проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
за изменение на действащия план на с. Климен-
тово,  община Аксаково,  в  обхвата  на  част  от 
кв. 13 и улица между о.т. 26 – 71б – 71а и площад 
между о.т. 71б – 71а – 36 – 36а – 37 – 34а – 71б, 
съгласно  който  се проектира нова  улична  ре-
гулация между о.т. 36 и о.т. 71а и от о.т. 206 до 
проектна о.т. 210 и се обособяват пет нови УПИ, 
както следва: УПИ VII – „озеленяване“, в кв. 68 
по плана на с. Климентово, община Аксаково, 
област Варна, с площ 141 кв. м, собственост на 
Община Аксаково, отреден за Община Аксако-
во; УПИ I-407 – „за жилищно строителство“, в  
кв. 68  по  плана  на  с. Климентово,  община 
Аксаково, област Варна, с площ 773 кв. м, от-
реден в съсобственост между Фил Костадинов 
Джамбазов и Община Аксаково; УПИ II – „за 
обществено обслужване“, по плана на с. Климен-
тово, община Аксаково, област Варна, с площ 
338 кв. м, отреден в съсобственост между Фил 
Костадинов  Джамбазов  и  Община  Аксаково; 
УПИ VI-102 и VIII-102а, образувани вследствие 
на изменението – частна собственост. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ак-
саково, пред Административния съд – Варна.
4216

345а. – Община Аксаково на основание чл. 21, 
ал. 1,  т. 11  от  ЗМСМА и  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 42.29 от 30.06.2022 г. 
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил план-
схема на действащия регулационен план на гр. 
Аксаково за обект: „Външно кабелно електроза-
хранване 0,4 kV от съществуваща разпредeлителна 
кабелна кутия РК-3, част от мрежа ниско напре-
жение (НН) към трафопост (ТП № 10 Аксаково) 
пред УПИ VI-541, кв. 93, до нова разпределителна 
кутия  тип  РК-3  пред  УПИ  VII-2651,  кв. 93  по 
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действащия план на гр. Аксаково, община Акса-
ково, област Варна, и кабелно електрозахранване  
0,4 kV от нова разпределителна кутия тип РК-3 
до  електромерно  табло  тип  ТЕМО  пред  УПИ 
VII-2651, кв. 93 по плана на гр. Аксаково, община 
Аксаково, област Варна“. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред 
Административния съд – Варна.
4217

1. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-27/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.48.33 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4303

2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-28/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.37.72 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4304

3. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-29/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.37.69 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4305

4. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 

техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-30/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.44.55 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4306

5. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-31/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.37.75 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4307

6. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-32/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.36.66 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4308

7. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-33/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.25.67 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4309
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8. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-34/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.11.26 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4310

9. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани 
и юридически лица, че е постъпил и изработен 
проект за ПУП – парцеларен план за обекти на 
техническата инфраструктура със заявление вх. 
№ УТ-2117-35/12.05.2022 г. от „Вятърен парк Доб-
руджа  2“ – ЕООД,  за  одобряване на проект  за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.24.47 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4311

10. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-36/12.05.2022 г. от „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.24.41 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4312

11. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-37/12.05.2022 г.  от  „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.24.44 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 

да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4313

12. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-38/12.05.2022 г. от „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.13.52 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4314

13. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-39/12.05.2022 г.  от  „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.24.50 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4315

14. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-40/12.05.2022 г. от „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.15.60 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4316

15. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-41/12.05.2022 г. от „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.16.44 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
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ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4317

16. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граж-
дани и юридически лица, че е постъпил и израбо-
тен проект за ПУП – парцеларен план за обекти 
на техническата инфраструктура със заявление 
вх. № УТ-2117-42/12.05.2022 г. от „Вятърен парк 
Добруджа 2“ – ЕООД, за одобряване на проект за 
ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор 
в ПИ 67951.54.73 по КК на с. Соколово, община 
Балчик.  За  справки и  допълнителна информа-
ция – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4318

17. – Община Балчик на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на  заинтересованите 
граждани и юридически лица, че е постъпил и 
изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
обекти на техническата инфраструктура със заяв-
ление вх. № УТ-2117-10_001/17.03.2022 г. от „Агро 
Сила Жечев“ – ЕООД, за одобряване на проект 
за изменение на ПУП – ПП за захранващ водо-
провод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по 
КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 
18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, об-
щина Балчик.  За  справки и допълнителна ин-
формация – в стая № 004 в сградата на Община 
Балчик. На  основание  чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица  могат  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация.
4319

18. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  обявява  на  заинтересованите 
граждани  и  юридически  лица,  че  е  постъпил 
и изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за обекти на техническата инфраструктура със 
заявление вх. № УТ-2117-46/21.06.2022 г. от „Те-
рем Плюс“ – ЕАД, за одобряване на проект на 
ПУП – ПП за обект: „Захранващ водопровод и 
тласкател за курортни сгради със СПА комплекс, 
ресторанти  и  басейни“,  в  ПИ  53120.106.443  и 
53120.106.417 по КК на с. Оброчище, община Бал-
чик. За справки и допълнителна информация – в 
стая № 004 в  сградата на Община Балчик. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4320

5. – Община Ветово на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е 
изработен проект за подробен устройствен план 

(ПУП) – изменение на план за улична регулация 
(ИПУР) от о.т. 73 до о.т. 74 за кв. 23 и 24 и ИПР 
(изменение на план за регулация) на УПИ І-262, 
кв. 24, гр. Глоджево, община Ветово. Проектът се 
намира в сградата на общинската администрация, 
ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на територията“. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4149

2. – Община Девин на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 76 от 26.05.2022 г. 
на Общинския съвет – Девин, е одобрен подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект  „Външно  захранване“ в УПИ I,  кв. 1, 
м.  Добросте  (поземлен  имот  с  идентификатор 
20465.592.10, Девин, кв. Настан). Решението под-
лежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ чрез кмета на община Девин пред Админи-
стративния  съд – Смолян,  в  30-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“.
4145

4. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
с Решение № 398 от 30.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Девня, е одобрен представеният проект 
на план-схема за електроснабдяване към дейст-
ващия ПУП – ПР на кв. Река Девня, гр. Девня, и 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за подземна кабелна захранваща линия 
НН 1 kV, част от КПИИ по реда на чл. 150 от 
ЗУТ за обект: „Изграждане на кабелна захран-
ваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна 
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1007 на път 
А2  „Варна – Провадия“  км  399+950,  попадаща 
в землището на гр. Девня, община Девня, част  
от електронна система за събиране на таксите 
за ползване на републиканската пътна мрежа на 
база изминато разстояние за превозни средства с 
обща технически допустима максимална маса над 
3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с 
обща технически допустима максимална маса до 
3,5 т (електронна винетка)“. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  решението  подлежи  на 
обжалване чрез Общинския съвет – Девня, пред 
Административния съд – Варна.
4197

73. – Община гр. Джебел, област Кърджали, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 300 от 6.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Джебел,  е  одобрен  подробен  устрой-
ствен план – парцеларен план  (ПУП – ПП) на 
обект: „Кабел НН за външно ел. захранване за 
ППС № 6035 на „Цетин България“ – ЕАД, в ПИ 
62654.11.508, с. Ридино, община Джебел, област 
Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението  подлежи  на  обжалване  в  30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез Община Джебел  пред Административния 
съд – Кърджали.
4351

97. – Община Добричка на основание чл. 21, 
ал. 1,  т. 11  от  ЗМСМА  във  връзка  с  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава,  че  с Решение № 76 от 
25.05.2022 г.  на  Добричкия  общински  съвет  е 
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одобрен ПУП – парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура – линеен обект 
извън границите на урбанизираните територии 
за  обект:  „Външно  електрозахранване  от  ВЕЛ 
„София“  20  kV  (от  стоманорешетъчен  стълб 
№ 128) с подземна кабелна линия 20 kV през ПИ 
№ 56695.46.22, местен път, и ПИ № 56695.17.106, 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път,  до 
БКТП 20/0,4 kV в ПИ № 56695.16.21 за присъеди-
няване към електроразпределителната мрежа на 
жилищна сграда в ПИ № 56695.16.21 в землището 
на с. Плачидол, община Добричка“.
4142 

80. – Община Доспат на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, 
че е изработен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план за линеен обект 
във връзка с реализация на обект: „Реконструкция 
на  напорен  водопровод  от ПС  „Караджа  дере“ 
до ОШ1  от  външния  водопровод  на  с. Борино, 
община  Борино,  област  Смолян“,  с  териториа-
лен  обхват  поземлени  имоти  с  идентификато-
ри  31259.1.106,  31259.1.108,  31259.1.375,  31259.2.4, 
31259.2.5, 31259.2.6, 31259.2.33, 31259.2.63, 31259.2.80, 
31259.2.231,  31259.2.276,  31259.2.277,  31259.2.292, 
31259.2.293,  31259.2.296,  31259.2.300,  31259.2.301, 
31259.2.302, 31259.2.332 по плана на землището на 
с. Змеица, община Доспат, с възложител Община 
Борино. Специализираният ПУП е разрешен за 
изработване с Решение № 494 от 31.05.2022 г. на 
Общинския съвет – гр. Доспат. Проектът за ПУП 
се  намира  в  сградата  на  Община  Доспат,  ул. 
Кап. Петко Войвода № 3, и може да се прегледа от 
заинтересованите лица. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Доспат в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
4200

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
подземен електропровод за захранване на позем-
лен имот (ПИ) с идентификатор 06848.67.4, с начин 
на  трайно  ползване  (НТП) – нива,  в  местност 
Карашлъка, землище с. Бузовград, собственост 
на Георги Белчев, преминаващ през ПИ с иден-
тификатори  и  с НТП:  06848.11.68 – напоителен 
канал;  06848.67.151 – пасище;  06848.11.119 – за 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път,  в 
землището  на  с. Бузовград,  община Казанлък, 
с проектна дължина 16,6 м и общ сервитут 26,5 
кв. м. В едномесечен  срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат 
проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания.
4350

4. – Община Костенец на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) на обект „Модернизация на желе-
зопътен участък Елин Пелин – Костенец – обо-
собена позиция 3: Модернизация на железопътна 
отсечка от км 62+400 до км 73+598 в землището 
на с. Долна Василица, община Костенец“ с възло-
жител ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“. На основание чл. 128, ал. 5 от 

ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта до общинската администрация в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
4275

843. – Община Кюстендил на  основание 
чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава на  заинтересу-
ваните лица, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за линеен обект на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места за определя-
не на трасе за изграждане на обект: „Изграждане 
на нова мрежа НН за въстановяване на качеството 
на електрозахранване на абонати, захранени от 
ТП „ВиК“, местност Гола Велика, в землищата 
на  гр. Кюстендил  и  с. Грамаждано,  община 
Кюстендил. Трасето започва от съществуващ ТП 
„ВиК“, разположен в ПИ 41112.504.1705 – урбани-
зирана територия, държавна частна собственост 
(база  на  „ВиК“ – ООД – в  несъстоятелност)  и 
преминава  през  съществуващ  стълб,  разполо-
жен  в ПИ 41112.8.3.361 – земеделска  територия 
„за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път“, 
и  продължава  по  проектни  стълбове  през ПИ 
41112.504.1153 – урбанизирана  територия,  „за 
второстепенна улица“, и ПИ 41112.83.179 – земе-
делска територия, „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, всичките публична общинска 
собственост,  в  землището  на  гр. Кюстендил, 
продължаващо  в  землището на  с. Грамаждано 
през ПИ 17680.38.233 – земеделска територия, „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“ – пуб-
лична  общинска  собственост,  и  завършва  до 
проектен  стълб  на  имотната  граница  на  ПИ 
17680.13.40 – земеделска  територия,  с  НТП  „за 
друг вид застрояване“ – собственост на Църков-
но настоятелство – с. Грамаждано, по КККР на 
гр. Кюстендил  и  с. Грамаждано,  община Кюс-
тендил. Възложител на проекта е „Електрораз-
пределителни мрежи Запад“ – АД. Проектът се 
намира в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, 
стая № 19,  и може  да  бъде  разгледан  от  заин-
тересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
на  обявлението  в  „Държавен  вестник“  заинте-
ресуваните  лица  могат  да  направят  писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4346

906. – Община Кюстендил на  основание 
чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  обявява  на  всички  заин-
тересувани лица, че е изработен проект за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
определяне на трасе на подземна линия СрН за 
захранване на помпа БКТП, намираща се в ПИ 
63536.37.359, местност Требениците от КККР на 
землището на с. Раждавица, община Кюстендил, 
започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански 
път, общинска публична собственост, в земли-
щето на с. Шишковци, откъдето започва трасе-
то  на  подземния  ел.  кабел  и  преминава  през: 
ПИ 83354.21.119 – местен път, общинска частна 
собственост, в землището на с. Шишковци; ПИ 
83354.21.121 – изоставена  орна  земя,  общинска 
частна собственост, в землището на с. Шишковци; 
ПИ 83354.21.122 – селскостопански път, публична 
общинска собственост, в землището на с. Шиш-
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ковци;  ПИ  63536.37.379 – селскостопански  път, 
публична общинска собственост, в землището на 
с. Раждавица; ПИ 63536.37.360 – селскостопански 
път, публична общинска собственост, в землището 
на с. Раждавица, и достига до имота, собственост 
на  заявителя.  Проектът  се  намира  в  Община 
Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1, стая № 19, 
и може да се разгледа от заинтересуваните лица. 
Възложител  на  проекта  е  „Агритим“ – ЕООД, 
гр. Кюстендил.  На  основание  чл. 128,  ал. 5  от 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската 
администрация.
4347

406. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 701 по 
протокол  № 28  от  4.07.2022 г.  на  Общинския 
съвет – Несебър,  е  одобрен  проект  за  измене-
ние  на  подробния  устройствен  план – план  за 
застрояване  на  к.к.  Слънчев  бряг – Запад,  в 
частта му по отношение на УПИ I, идентичен с 
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.291 
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6103 
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който 
проект се променя отреждането от „за КОО“ в 
„за търговия и жилищно-курортно строителство“, 
запазва се устройствената зона „Ок“ и се въвеждат 
следните устройствени показатели за УПИ I (ПИ 
51500.506.291): плътност на застрояване – 30 %, 
Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално озеле-
нена площ – 50 %, и паркиране в границите на 
имота, съгласно приложените чертежи и таблици 
със съответните цветове, сигнатури, надписи и 
размери, неразделна част от решението. Решени-
ето може да бъде оспорено от заинтересованите 
лица  в  30-дневен  срок  от  обнародването  му  в 
„Държавен  вестник“  пред  Административния 
съд – Бургас.
4284

406а. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  във  връзка  с  чл. 21,  ал. 1,  т. 11 
от  ЗМСМА  съобщава,  че  с  Решение № 702  по 
протокол  № 28  от  4.07.2022 г.  на  Общинския 
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение 
на  подробния  устройствен  план – план  за  за-
строяване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта 
му по отношение на УПИ III-401, идентичен с 
поземлен имот с идентификатор № 51500.507.138 
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 3601 
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който 
проект се променя отреждането от „за курортно 
строителство“ в „за жилищно и курортно строи-
телство“, запазва се устройствената зона „Ок“ и 
се установяват следните устройствени показатели 
за УПИ III-401 (ПИ 51500.507.138): плътност на 
застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, 
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в 
имота, съгласно приложените чертежи и таблици 
със съответните цветове, сигнатури, надписи и 
размери, неразделна част от решението. Решението 
може да бъде оспорено от заинтересованите лица 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
4285

40. – Община Пазарджик на  основание 
чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  обявява,  че  е  изработен 

проект на ПУП – парцеларен план за трасе на 
кабелна линия за връзка на ПИ 65468.104.16, м. 
Еленка, землище на с. Сбор, община Пазарджик, 
и подстанция 33/110 kV „Априлци“, намираща 
се  в  УПИ  III-115.27 – за  производство  на  ел. 
енергия  от ВЕИ  (фотоволтаични  панели)  (ПИ 
65468.115.27) в м. Сакарджа, землище на с. Сбор, 
община Пазарджик. Проектното трасе започва 
от  фотоволтаична  централа,  намираща  се  в 
ПИ 65468.115.27 (НТП – за електроенергийното 
производство),  собственост  на  възложителя, 
минава  през  ПИ  65468.115.26  (НТП – за  елек-
троенергийното  производство),  собственост  на 
възложителя, след което пресича ПИ 65468.115.8 
(НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път), навлиза в ПИ 65468.115.6 (НТП – за елек-
троенергийното  производство),  собственост  на 
възложителя, насочва се на югоизток, след което 
чупи на север и след около 260 м пресича ПИ 
65468.115.7 (НТП – водно течение, река), държавна 
собственост, навлиза в ПИ 65468.117.2 (НТП – па-
сище) и след около 120 м трасето пресича ПИ 
65468.104.24 (НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път) и достига до ПИ 65468.104.16, м. 
Еленка, землище на с. Сбор, община Пазарджик. 
Дължината на трасето е около 507 м – общинска 
публична, държавна публична и частна собстве-
ност на възложителя. Сервитутът на кабелната 
линия е по 2 м от двете страни на оста на трасето. 
Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, 
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат  да 
направят  писмени  възражения  до  общинската 
администрация.
4151

21. – Община Павликени на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  пряко  заинтересо-
ваните собственици, че е изработен проект  за 
частично  изменение  на  подробен  устройствен 
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за 
застрояване (ПЗ) за УПИ I – „за гробищен парк“, 
в кв. 18, УПИ III – „стопански двор на ЕООД 
„Росица“, в кв. 19 по ПУП на гр. Павликени и 
частта от улица с о.т. 59 – о.т. 5901, разделяща 
двата имота, с който територията на тази част от 
улицата, територията на УПИ III – „стопански 
двор на ЕООД „Росица“, в кв. 19 и УПИ I – „за 
гробищен парк“, в кв. 18 се обединяват в един 
общ  УПИ  I  с  предназначение  „за  гробищен 
парк“ в кв. 18, за който се установяват режим за 
застрояване и градоустройствени показатели на 
застрояване за устройствена зона „Тгп“ – „Терен 
за  гробищни паркове“. Направените регулаци-
онни промени и конкретните градоустройствени 
показатели  за  новообразувания  УПИ  I – „за 
гробищен парк“, са показани в графичните части 
на проекта. Проектът може да бъде разгледан 
от заинтересованите собственици всеки работен 
ден в информационния център на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтере-
сованите собственици имат право на възражения 
пред  кмета  на  общината  в  едномесечен  срок 
от  датата  на  обнародването  на  обявлението  в 
„Държавен вестник“.
4215
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1. – Община Перник на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за обект: 
„Базова  станция  № PER0108.A000-BOSNEK  в 
поземлен имот с идентификатор 05760.114.1008, 
представляващ част  от поземлен имот  с иден-
тификатор 05760.114.266 по КККР на с. Боснек, 
община Перник, област Перник“. На основание 
чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от 
обнародването  в  „Държавен  вестник“  заинте-
ресованите страни могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4280

2. – Община Пловдив  на  основание  чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите 
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект „Реконструкция на кръс-
товище за с. Ягодово при км 97+924 на път II-56 
„Брезово – Пловдив – път  II-86“  в  участъка  от 
км 97+до км 98+000“. На територията на община 
Пловдив  парцеларният  план  засяга  поземлени 
имоти. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да се за-
познаят с предложения проект в Община Пловдив, 
пл. Централен № 1, ет. 8, стая № 8, и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4154

3. – Община Пловдив на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите, 
че с Решение № 241, взето с протокол № 11 от 
9.06.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одоб-
рен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на кв. 16 
по ПУП – ПУР на СМФ – юг (кв. 19 по ПУП на 
ЮИЗ), кв. 17 по ПУП – ПУР на СМФ – юг (кв. 19а 
по ПУП на ЮИЗ), част от кв. 18 по ПУП – ПУР 
на СМФ – юг (кв. 8 по ПУП на ЮИЗ), гр. Плов-
див, и улици с идент. 56784.536.964, 56784.536.965 
и 56784.536.1852 по КККР на гр. Пловдив, като 
се заличава улица по регулация между о. т. 155 и 
о. т. 156; заличава се част от улица по регулация 
между о. т. 152, о. т. 156, о. т. 157, о. т. 158, о. т. 159 
и о. т. 160; заличават се о. т. 156, о. т. 157, о. т. 158 
и о. т. 159; създава се нова о. т. 156; от кв. 16 по 
ПУП – ПУР  на  СМФ – юг  (кв. 19  по ПУП  на 
ЮИЗ), кв. 17 по ПУП – ПУР на СМФ – юг (кв. 19а 
по ПУП на ЮИЗ), част от кв. 18 по ПУП – ПУР 
на СМФ – юг (кв. 8 по ПУП на ЮИЗ), гр. Плов-
див, и улици с идент. 56784.536.964, 56784.536.965 и 
56784.536.1852 по КККР на гр. Пловдив се образува 
кв. 18 – нов, по ПУП – ПУР на СМФ – юг (кв. 8, 
19 и 19а – стари по ПУП на ЮИЗ), гр. Пловдив, и 
нови УПИ. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване чрез Общин-
ския съвет – Пловдив, пред Административния 
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“. Проектът 
е изложен  за  запознаване в  сградата на Район 
„Южен“ при Община Пловдив.
4299

5. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите 
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 

(ПУП – ПП) за обект „Пътен възел „Скобелева 
майка“ – II-86 (Югоизточен обход на Пловдив)“ 
Привеждане  на  проектен  габарит  Г10.50  към 
габарит  Г20  на  участъка  от  км  98+000  до  км 
102+820.  На  територията  на  община  Пловдив 
парцеларният план засяга поземлени имоти. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните  лица  могат  да  се  запознаят 
с предложения проект в Община Пловдив, пл. 
Централен № 1,  ет. 8,  стая № 8  и  да  направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4155

27. – Община „Марица“, област Пловдив, 
на  основание  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава 
на  заинтересованите,  че  с  Решение  № 260  от 
14.06.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е одо-
брен ПУП – парцеларен план за обект: „Подземни 
кабелни линии СрН от подстанция „Царацово“ 
в УПИ 079003 – ел.  подстанция, ПИ 78080.79.3 
в  землището  на  с. Царацово  до  съществуващ 
БКТП „Волво“ в УПИ 38.61 – автоцентър за то-
варни автомобили „Ивеко“ и ТИР паркинг, ПИ 
03839.38.498 в землището на с. Бенковски, община 
„Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект на 
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението  подлежи  на  обжалване  в  30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез  Община  „Марица“  до  Административния 
съд – Пловдив. 
4207

1. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Транспортен достъп 
за ПИ с и.д. 59032.18.78, местност Аптекарово и 
Мерите от кадастралната карта на с. Първенец, 
община „Родопи“ – област Пловдив, през част от 
поземлен имот с идентификатор 59032.18.252 – за 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път,  соб-
ственост на Община „Родопи“, като засегнатата 
част от имота е 1341 кв. м, за процедура промяна 
на предназначението му от полски път в път с 
трайна настилка съгласно приложения регистър 
на  засегнатите  имоти  към  ПУП – парцеларен 
план и  обяснителна  записка,  изготвени  от  ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4273

8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за обект: „Реконструкция 
на ВЛ 20 kV, П/СТ Христо Ботев“,  свързана  с 
кабелиране на участъците от ЖР № 94 до нов 
ЖР № 94-2, местност Пиринчийката,  землище 
с. Марково, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлени имоти с идентификато-
ри 47295.38.75, 47295.38.91, 47295.38.96 и 47295.38.110 
по кадастралната карта на землище с. Марково, 
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община „Родопи“. Дължината на трасето е 193,92 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър  на  засегнатите  имоти  и  обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4274

11. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че 
с  Решение № 202,  прието  с  протокол № 06  от 
31.05.2022 г. на Общинския съвет „Родопи“ – об-
ласт  Пловдив,  е  одобрен  проект  на  подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обект: „Пътна връзка за екокъмпинг „Марица“ 
и дом за възрастни хора в ПИ с идентификатор 
78029.5.321, местност Лъката по КК на с. Цалапица, 
община „Родопи“, на път III-866 „Кричим – Де-
вин – Стамболийски“  при  км  120+773  дясно“. 
Проектното  трасе  преминава  през  поземлени 
имоти с идентификатори 78029.5.321, 78029.5.310, 
78029.5.107 до достигане на имот с идентификатор 
78029.361.294 по кадастралната карта на с. Цала-
пица, община „Родопи“, като засегнатата част от 
имотите е 586 кв. м съгласно приложения регистър 
на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен план 
и обяснителна записка, изготвени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението  подлежи  на  обжалване  в  30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред  Административния  съд – Пловдив,  чрез 
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
4272

112. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект  за  подробен  устройствен  план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащи 
водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с 
идентификатор 34028.8.1 в землището на с. Йоаким 
Груево, община Стамболийски, до ПС „Брестовица 
2“ в ПИ с идентификатор 06505.29.42 в землище-
то на с. Брестовица, община „Родопи“, и до ПС 
„Кадиево“  в  ПИ  с  идентификатор  35095.11.108 
в  землището  на  с. Кадиево,  община  „Родопи“, 
област  Пловдив“.  На  основание  чл. 128,  ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4271

5. – Община Приморско, дирекция  „УТАС“, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите, че e изработен проект за ПУП 
(план за улична регулация) за част от ул. Ропо-
тамо в участък о.т. 120-235 и част от ул. Дъга в 
участък о.т. 106-235 между кв. 1а, кв. 63 и кв. 49а 
за връзка между гр. Приморско и кв. Простор, 
гр. Приморско, попадащи в ПИ № 58356.503.132 
и № 58356.503.164 по к.к. на гр. Приморско. Про-
ектът се съхранява в дирекция „УТАС“ и може 
да бъде предоставен за разглеждане от заинте-

ресованите по всяко време от работния ден. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта.
4338

74. – Община Раднево на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, 
че с Решение № 632 от 30.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Раднево,  е  одобрен  подробен  устрой-
ствен план – парцеларен план за обект: „Уличен 
водопровод  с  дължина  215,90  м  през  имоти  с 
идентификатори 38008.117.401 и 38008.117.403 по 
кадастралната карта на землището на с. Кола-
рово, община Раднево, област Стара Загора“. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинте-
ресованите лица могат да обжалват решението 
чрез Община Раднево.
4206

91. – Община Сопот на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, 
че с Решение № 277, протокол № 47 от заседа-
ние на Общинския съвет – Сопот, проведено на 
28.06.2022 г.,  е  одобрен проект  за подробен  ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: Кабелна линия 20 kV от СРС 76/30 до 
РУ 20 kV на БКТП „Нов“ за обект „Администра-
тивна сграда“ в имот 68080.172.434, м. Арменица, 
по КККР на гр. Сопот. Трасето на електропро-
вода е с дължина 290 м, започва от СРС 76/30 
на ВЛ 20 kV „Метоха“ и преминава през позем-
лени  имоти  68080.399.535 – пасище,  публична 
общинска собственост, и 68080.399.544 – местен 
път,  публична  общинска  собственост,  до  нов 
БКТП сектор „ЕР – юг“ в ПИ 68080.172.434. На 
основание  чл. 215  ЗУТ  решението  подлежи  на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен  вестник“  чрез Община Сопот пред 
Административния съд – Пловдив.
4209

91а. – Община Сопот на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, 
че с Решение № 276, протокол № 47 от заседа-
ние на Общинския съвет – Сопот, проведено на 
28.06.2022 г., е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии за 
обект: Кабелно захранване на електромерно табло 
за обект „Хотелски комплекс – къща за гости“ в 
имот 68080.173.34, местност Над техникума, по 
КККР на гр. Сопот. Трасето на кабелната линия 
е с дължина 255 м, започва от КРШ 1 пред ПИ 
68080.501.5041 и преминава през поземлени имоти 
68080.501.9005 – второстепенна улица, публична 
общинска собственост, и 68080.175.261 – местен 
път, публична общинска  собственост,  до ново 
електромерно  табло пред ПИ 68080.173.34. На 
основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред 
Административния съд – Пловдив.
4210

744. – Община гр. Средец, дирекция „УТСБКС“, 
на основание чл. 128,  ал. 1 от ЗУТ обявява на 
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заинтересованите  лица  по  чл. 131  от  ЗУТ,  че 
е  изработен  проект  на  подробен  устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи 
на техническата инфраструктура за осигуряване 
на захранване с електроенергия на обект „Външно 
кабелно трасе за захранване с ниско напрежение 
от фотоволтаична електрическа централа в УПИ 
ІІ-121,  кв. 43  по  плана  на  с. Суходол,  община 
Средец“. На основание чл. 128,  ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят 
с проекта (в Община Средец, стая № 110, ет. 1) 
и да направят писмени предложения и възраже-
ния по него, ако има такива, пред общинската 
администрация.
4143

10. – Община Хасково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за  подробен  устройствен  план – изменение  на 
плана за улична регулация и плана за регулация 
на УПИ IX, кв. 33 и УПИ VI, кв. 40 по плана 
на  с. Николово,  община Хасково. Проектът  се 
намира в дирекция „Архитектура, градоустрой-
ство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил 
Минчев № 3,  ет. 1,  стая № 18, и може да бъде 
разгледан от всички заинтересовани лица; при-
емни  дни – всеки  ден.  На  основание  чл. 128, 
ал. 5  от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  датата  на 
обнародване  в  „Държавен  вестник“  на  насто-
ящото обявление заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4292

470. – Община Якоруда на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите лица, че е изработен проект за 
ПУП – план за регулация за изменение на улич-
ната регулация между о.т. 515 и о.т. 437 по плана 
на гр. Якоруда, община Якоруда, с възложител: 
Сайфа Муртаза Ибчо. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с предложения ПУП – план за 
регулация за изменение на уличната регулация 
между о.т. 515 и о.т. 437 по плана на гр. Якоруда, 
община Якоруда, в сградата на Община Якоруда 
с адрес: гр. Якоруда, ул. Васил Левски № 1, и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Якоруда.
4283

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по протест на прокурор от Окръжната про-
куратура – Благоевград,  против  Правилника 
за  организацията  и  дейността  на  Общинския 
съвет, неговите комисии и въздействието му  с 
общинската администрация на Община Петрич 
е образувано адм. д. № 531/2022 г. по описа на 
Административния  съд – Благоевград,  което  е 
насрочено  за  разглеждане  в  открито  съдебно 
заседание на 30.09.2022 г. от 10,30 ч.
4359

Административният съд – Варна, VІІ  със-
тав, на основание чл. 188 във връзка  с чл. 181, 
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. 
№ 1401/2022 г.  по  описа  на  Административния 
съд – Варна, по постъпила жалба против Реше-
ние  № 972-3  на  Общинския  съвет – Варна,  от 
17.05.2022 г., с което е прието повторно Решение 
№ 921-5 (25) от 20.04.2022 г. относно изменение и 
допълнение на Наредбата за организация на дви-
жението на територията на община Варна. Произ-
водството по делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 29.09.2022 г. от 15 ч.
4353

Административният съд – Варна, двадесет 
и осми състав, на основание чл. 181,  ал. 1 и 2 
във  връзка  с  чл. 188  от  АПК  съобщава,  че  е 
образувано  адм.  д. № 1487/2022 г.  по  описа  на 
Административния  съд – Варна,  по  постъпил 
протест на прокурор при Окръжната прокура-
тура – Варна, против текстовете на чл. 72, ал. 1 
и 2 и чл. 74, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за упражняване правата на собственост на 
Община  Дългопол  в  търговските  дружества  с 
общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения 
с нестопанска цел, приета с Решение № 7-11 от 
протокол № 7 от 10.02.2012 г. на Общинския съ-
вет – гр. Дългопол, изменена с Решение № 40-3 
от 22.05.2018 г. от протокол № 40 от 22.05.2018 г. 
Производството по адм. д. № 1487/2022 г. по описа 
на Административния съд – Варна, е насрочено 
за 6.10.2022 г. от 10,30 ч.
4354

Административният съд – Пловдив, V състав, 
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че от Окръжната прокуратура – Плов-
див,  е постъпило оспорване на Правилника  за 
организацията и дейността на Общинския съвет 
„Марица“, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация на Община „Ма-
рица“, приет с Решение № 15, взето с протокол 
№ 4 от Общинския съвет „Марица“ на 22.12.2011 г. 
относно незаконосъобразност на същия в частта 
по чл. 24, т. 2, чл. 25, чл. 26, чл. 72, ал. 1, ал. 4, по 
което оспорване е образувано адм. д. № 1714/2022 г. 
по описа на Административния съд – Пловдив, 
V състав, със страни: протестиращ – Окръжната 
прокуратура – Пловдив, ответник – Общинския 
съвет „Марица“, контролираща страна – Окръж-
ната прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание за 
26.09.2022 г. от 10,40 ч.
4389

Софийският окръжен съд,  гражданско  от-
деление,  4-ти  състав,  призовава  като  ответник 
Мухаммад Жунейд Икбал,  с  неизвестен  адрес, 

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесу-
алния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване 
от Фондацията  за  достъп  до права – ФАР,  със 
седалище в София, представлявана от управител 
Валерия Борисова Иларева,  на Решение № 317 
от  20  май  2022 г.  на  Министерския  съвет  на 
Република България за приемане на Програма 
за хуманитарно подпомагане на разселени лица 
от  Украйна  с  предоставена  временна  закрила 
в  Република  България,  по  което  е  образувано 
адм.д.  № 5327/2022 г.  по  описа  на  Върховния 
административен съд, насрочено за 14.09.2022 г. 
от 11 ч., зала № 2 на ВАС.
4352
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на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК. В Софийския 
окръжен съд е образувано гр. д. № 769/2021 г. по 
искове с правно основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 от 
СК, предявени от Стоянка Стефанова Найденова 
от  гр. София  за  признаване  за  установено,  че 
Мухаммад Жунейд Икбал, роден на 3.12.1988 г., 
гражданин на Пакистан, не е биологичен баща 
на детето Страхил Мухаммад Икбал, родено на 
27.12.2020 г. от майка Стоянка Стефанова Кънчева, 
както и че негов биологичен баща е ответникът 
Янко Мирославов Найденов от гр. София, като 
книжата се намират в канцеларията на съда и 
могат да бъдат получени в двуседмичен срок от 
обнародването на съобщението в „Държавен вест-
ник“. Делото е насрочено за 28.09.2022 г. от 16 ч.
4325

Плевенският районен съд, единадесети граж-
дански състав, съобщава на Армандо Чела, роден 
на 15.04.1981 г., гражданин на Гърция, без посто-
янен и настоящ адрес в Република България, с 
неизвестен адрес в чужбина, че по искова молба с 
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от Евгения 
Христова  Андреева-Чела  от  с. Ясен,  ул. Иван 
Вазов  № 52,  бл.  4,  ап. 11,  е  образувано  гр. д. 
№ 2679/2022 г. по описа на Плевенския районен 
съд  и  в  двуседмичен  срок  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцела-
рията на Плевенския районен съд за получаване 
на  препис  от  исковата  молба  и  приложенията 
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай 
че не се яви да получи книжата в указания срок, 
те ще се приложат към делото и ще се считат за 
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
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Районният съд – Пловдив,  І  брачен  състав, 
съобщава на Еркан Демир, роден на 29.04.1994 г., 
гражданин на Турция, с неизвестен адрес, че е 
ответник  по  гр.д. № 18638/2021 г.  по  описа  на 
Районния  съд – Пловдив,  І  брачен  състав,  об-
разувано по искова молба на Юлияна Асенова 
Стоянова,  с  предмет  чл. 49  от СК,  както и че 
следва да се яви в деловодството на Районния 
съд – Пловдив,  І брачен състав, в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за 
да получи препис от исковата молба и приложе-
нията є за писмен отговор в едномесечен срок от 
получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 от ГПК, 
тъй като в противен случай ще му бъде назначен 
особен представител по делото.
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Районният съд – Пловдив, XVII граждански 
състав, съобщава на Валентина Иванова Устю-
жанина,  родена  на  25.05.1956 г.  в  Коми  АССР, 
гражданка на Руската федерация, сега с неизвестен 
адрес, че е ответница по гр. д. № 5306/2022 г. по 
описа на Районния  съд – Пловдив, XVII  граж-
дански състав, образувано по искова молба на 
сграда  в  режим  на  етажна  собственост,  пред-
ставлявана от „Ариете Хоум“ – ЕООД, с която 
се иска осъждането є да заплати сумата 373 лв., 
която представлява разходите за стопанисване, 
поддръжка  и  управление  на  общите  части  на 
сградата  за  притежавания  от  нея  апартамент 
№ 140 с адрес: гр. Пловдив, ул. Македония № 109, 
вх. Б, ет. 9, ведно със законната лихва за забава, 
считано  от  датата  на  подаването  на  исковата 

молба – 12.04.2022 г., до окончателното є изпла-
щане, както и че следва да се яви в деловодството 
на  Районния  съд – Пловдив,  ХVІІ  граждански 
състав, в едноседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“, за да получи препис от 
исковата  молба  и  приложенията  є  за  писмен 
отговор  в  едномесечен  срок  от  получаването 
им съгласно чл. 131,  ал. 1 от ГПК,  тъй като в 
противен  случай  ще  є  бъде  назначен  особен 
представител по делото.
4356

Великотърновският окръжен съд обявява, че 
в съда е образувано гр.д. № 480/2022 г. по предя-
вена на 1.07.2022 г. искова молба от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
против Димитър Атанасов Паскалев и Милена 
Паскалева Атанасова, като предмет на искането 
е отнемане в полза на държавата на имущество-
то на обща стойност 75 701,50 лв. на основание 
чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ за следното имущество:

На основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ от 
Димитър Атанасов Паскалев, ЕГН 8604033020, и 
Милена Паскалева Атанасова, ЕГН 8902051410, с 
цена на иска в размер на 75 701,50 лв.:

На  основание  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  във  връзка 
с  чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от  Димитър  Атанасов 
Паскалев, ЕГН 8604033020, с цена на иска в размер 
на 11 500 лв.:

1. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530Д“, 
рег. № ВТ8688КМ, рама № WBANR71010CR03532, 
двигател № 306D3, цвят: светлосив металик, дата 
на първа регистрация: 24.05.2006 г. Автомобилът 
е собственост на Димитър Атанасов Паскалев, 
ЕГН 8604033020, придобит с договор от 21.11.2018 г. 
Пазарната стойност към момента на налагане на 
обезпечителните мерки е в размер на 6500 лв.

2. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, 
рег. № ВТ2149КH, рама № WAUZZZ8DZYA085894, 
двигател № AVG129535, цвят: светлосив металик, 
дата  на  първа  регистрация:  14.03.2000 г.  Авто-
мобилът  е  собственост  на  Димитър  Атанасов 
Паскалев, ЕГН 8604033020, придобит от Испания 
на 23.02.2017 г. Пазарната стойност към момента 
на налагане на обезпечителните мерки е в размер 
на 5000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър Атанасов 
Паскалев, ЕГН 8604033020, с цена на иска в размер 
на 42 810 лв.:

Сума в размер на 35 000 лв., представляваща 
пазарната  стойност  на  отчуждения  недвижим 
имот.

Сума  в  размер на  1369 лв.,  представляваща 
стойността  на  внесените  средства  от Димитър 
Атанасов Паскалев  по  спестовен  влог  с  IBAN 
BG07STSA93000021869487, в „Банка ДСК“ – АД.

Сума  в  размер  на  710 лв.,  представляваща 
стойността на внесените средства от Димитър Ата-
насов Паскалев по разплащателна сметка IBAN 
BG42STSA93000025213999, в „Банка ДСК“ – АД.

Сума  в  размер  на  5731 лв.,  представляваща 
стойността на получените средства от трети лица 
чрез системите за парични преводи.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Милена Паскалева 
Атанасова, ЕГН 8902051410, с цена на иска в размер 
на 21 391,50 лв.:
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Сума  в  размер на  1965 лв.,  представляваща 
стойността на внесените средства от титуляр по 
спестовен влог с IBAN BG07STSA93000021869487, 
в „Банка ДСК“ – АД.

Сума  в  размер  на  3277 лв.,  представляваща 
стойността на получени средства от трети лица по 
спестовен влог с IBAN BG07STSA93000021869487, 
в „Банка ДСК“ – АД.

Сума в размер на 440 лв., представляваща стой-
ността на внесените средства от титуляр по разпла-
щателна сметка IBAN BG42STSA93000025213999, 
в „Банка ДСК“ – АД.

Сума в размер на 8523,51 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит PLUS-17146136 от 
„БНП  Париба  Пърсънъл  Файненс“  С.А.,  клон 
България.

Сума в размер на 7185,99 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит PLUS-17930430 от 
„БНП  Париба  Пърсънъл  Файненс“  С.А.,  клон 
България.

Определя  на  заинтересованите  лица,  които 
биха претендирали самостоятелни права върху 
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен 
срок считано от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ да встъпят в производството, 
като предявят съответния иск пред ВТОС. 

Великотърновският окръжен съд обявява, че 
делото е насрочено за 8.12.2022 г. от 10 ч.
4334

Видинският окръжен съд, гражданско отде-
ление, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДН-
ПИ обявява, че е образувано гр.д. № 96/2022 г. 
по  описа  на  ВОС  по  мотивирано  искане  на 
Комисията  за  противодействие  на  корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество – София, против Ивайло Димитров Цве-
танов с ЕГН 7404065368, с постоянен и настоящ 
адрес:  гр. Дряново,  община  Дряново,  област 
Габрово, ул. Димитър Благоев № 32, с цена на 
иска 364 243,94 лв. и същото е насрочено за първо 
открито заседание на 9.12.2022 г. от 10,30 ч., като 
се иска на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност, както следва:

На  основание  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Димитров Цве-
танов с ЕГН 7404065368, с цена на иска в размер 
15 532,70 лв.:

Дървопроизводителна горска площ 39,750 дка 
в м. Божурица, съставляваща имот № 810014 по 
картата на възстановената собственост на зем-
лището  на  с. Водна,  община  Грамада,  област 
Видин,  при  граници  и  съседи:  имот № 810015, 
810012, 810016, 000035, 810011, 810010. Имотът е 
придобит от Ивайло Димитров Цветанов с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 127/3.04.2019 г., том I, peг. № 490, дело 
№ 96/2019 г. по описа на нотариус с peг. № 256 
с район на действие PC – Кула, и по описа на 
Службата  по  вписванията – Кула,  с  вх. peг. 
№ 514/3.04.2019 г., акт № 146/2019 г., том II, дело 
№ 96/2019 г. Пазарната стойност на недвижимия 
имот към настоящия момент е в размер 8852,70 лв.

Дървопроизводителна горска площ от 11 дка 
в м. Краварника, съставляваща имот № 788009 
по  картата  на  възстановената  собственост  на 
землището на с. Водна, община Грамада, област 
Видин,  при  граници  и  съседи:  имот № 788010, 

570021,  788001,  788002,  788005,  000606.  Имотът 
е  придобит  от  Ивайло  Димитров  Цветанов  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 127/3.04.2019 г., том I, peг. № 490, 
дело № 96/2019 г.  по  описа  на  нотариус  с  рег. 
№ 256 с район на действие PC – Кула, и по описа 
на  Службата  по  вписванията – Кула,  с  вх. peг. 
№ 514/3.04.2019 г., акт № 146/2019 г., том II, дело 
№ 96/2019 г. Пазарната стойност на недвижимия 
имот към настоящия момент е в размер 4460 лв.

Дървопроизводителна горска площ от 7 дка в м. 
Лозарски дол, съставляваща имот № 822028 по кар-
тата на възстановената собственост на землището 
на с. Водна, община Грамада, област Видин, при 
граници и съседи: имот № 822029, 000062, 822004, 
822006. Имотът е придобит от Ивайло Димитров 
Цветанов с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 127/3.04.2019 г., том I, peг. 
№ 490, дело № 96/2019 г. по описа на нотариус 
с peг. № 256 с район на действие PC – Кула, и 
по  описа  на  Службата  по  вписванията – Кула, 
с  вх. peг.  № 514/3.04.2019 г.,  акт  № 146/2019  г., 
том II, дело № 96/2019 г. Пазарната стойност на 
недвижимия  имот  към  настоящия момент  е  в 
размер 2220 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Димитров 
Цветанов с ЕГН 7404065368, с цена на иска в размер 
348 711,24 лв.:

Сума в размер 3750 лв., представляваща пазар-
ната стойност към момента на отчуждаване на 
дървопроизводителна горска площ от 18,500 дка 
в м. Божурица, съставляваща имот № 804008 по 
картата на възстановената собственост на земли-
щето на с. Водна, община Грамада, област Видин.

Сумата в размер 1542,72 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит CREX-15061468 към „БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А“ – ЕАД, през 2017 г. и 2018 г.

Сумата  в  размер  1061 лв.,  представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит CREX-15651449 към „БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А“ – ЕАД, през 2018 г. и 2019 г.

Сумата в размер 7410,41 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит PLUS-11253463 към „БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А“ – ЕАД, през 2018 г. и 2019 г.

Сумата в размер 1067,50 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит PLUS-16734172 към „БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А“ – ЕАД, през 2018 г. и 2019 г.

Сумата  в  размер  50 лв.,  представлява-
ща  вноска  по  разплащателна  сметка  с  ІBAN 
BG21RZBB91551009766299  в  „Райфайзенбанк“ – 
ЕАД, извършена на 8.07.2019 г.

Сумата в размер 1122,10 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по разплащателна 
сметка с ІBAN BG16TBIB93101007760501 в „Ти Би 
Ай Банк“ – АД, по  договор № 7000968511 през 
2019 г.

Сумата  в  размер  770 лв.,  представляваща 
вноски  по  разплащателна  сметка  в  левове  с 
IBAN BG79 СЕСВ979010С5031500 в „ЦКБ“ – АД, 
извършени в периода 8.07.2015 г. – 31.12.2015 г.

Сумата в размер 18 850 лв., представляваща 
получени преводи от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG79 СЕСВ979010С5031500 
в „ЦКБ“ – АД, в периода 8.07.2015 г. – 31.12.2016 г.
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Сумата  в  размер  1090 лв.,  представляваща 
вноски  по  разплащателна  сметка  в  левове  с 
IBAN BG79 СЕСВ979010С5031500 в „ЦКБ“ – АД, 
извършени през 2016 г. – 2017 г.

Сумата в размер 1279,66 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
стоков кредит № 1840760 от 5.05.2015 г. с „Уни-
Кредит  Кънсюмъри  Файненсинг“ – ЕАД,  през 
2015 г. и 2016 г.

Сумата в размер 1272,31 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за стоков 
кредит № 2417923 от 12.09.2016 г. с „УниКредит 
Кънсюмъри Файненсинг“ – ЕАД.

Сумата в размер 1247,45 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за стоков 
кредит № 2812122 от 17.07.2017 г.  с  „УниКредит 
Кънсюмъри Файненсинг“ – ЕАД.

Сумата в размер 1667,42 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за стоков 
кредит № 2981671 от 22.11.2017 г.  с „УниКредит 
Кънсюмъри Файненсинг“ – ЕАД.

Сумата в размер 446,15 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за стоков 
кредит № 3808331 от 12.08.2019 г. с „УниКредит 
Кънсюмъри Файненсинг“ – ЕАД.

Сумата в размер 4263,57 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит тип „Бяла Карта“ № 536522/2.03.2018 г. с 
„Аксес Файнанс“ – ООД, през 2018 г. и 2019 г.

Сумата в размер 2735,52 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 469727  от  22.05.2015 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2015 г.

Сумата в размер 1702,04 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 557367 от 17.11.2015 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2015 г.

Сумата в размер 3361,30 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 609271 от 8.02.2016 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2016 г.

Сумата в размер 2000 лв., представляваща за-
платени погасителни вноски по договор за кредит 
№ 758210  от  7.11.2016 г.  с  „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2016 г.

Сумата в размер 2116,33 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 798956 от 3.01.2017 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2017 г.

Сумата в размер 2549,57 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 939040 от 14.09.2017 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2017 г.

Сумата в размер 2562,26 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 945139 от 26.09.2017 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2017 г.

Сумата в размер 2562,26 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 952328 от 12.10.2017 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2017 г.

Сумата в размер 3059,26 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 977060 от 30.11.2017 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2017 г. и 2018 г.

Сумата в размер 1541,02 лв., представляваща 
заплатени погасителни вноски по договор за кре-
дит № 101776 от 26.01.2018 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2018 г.

Сумата в размер 2580,23 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1020303  от  31.01.2018 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2018 г.

Сумата в размер 4488,54 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1028355  от  15.02.2018 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2018 г.

Сумата в размер 3050,24 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1220288  от  25.01.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3084,98 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1228455  от  8.02.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3281,62 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1235997  от  20.02.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3021,92 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 1250946  от  19.03.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 1006,98 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2005285  от  1.04.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3112,22 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2005723  от  2.04.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3606,16 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2012988  от  15.04.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3277,62 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2032594  от  23.05.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 1006,34 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2045762  от  18.06.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 3618,02 лв., представляваща 
заплатени  погасителни  вноски  по  договор  за 
кредит  № 2046332  от  19.06.2019 г.  с  „Кредиси-
мо“ – ЕАД, през 2019 г.

Сумата в размер 1510 лв., представляваща за-
платени погасителни вноски по договор за кредит 
№ 2073215 от 12.08.2019 г. с „Кредисимо“ – ЕАД, 
през 2019 г.

Сумата в размер 1356 лв., представляваща за-
платени погасителни вноски по договор за кредит 
№ 201904300957520005 от 30.04.2019 г. и договор 
за кредит № 201906200145450070 от 20.06.2019 г. 
с „Неткредит“ – ООД, през 2019 г.

Сумата в размер 189 159 лв., представляваща 
непреобразуваната част от парични суми, преве-
дени през 2015 г. – 2019 г. от Ивайло Димитров 
Цветанов на трети лица чрез „Изипей“ – АД.

Сумата в размер 49 689 лв., представляваща 
получени от Ивайло Димитров Цветанов парични 
преводи чрез „Изипей“ – АД, през 2015 г. – 2019 г. 
от трети лица.

Сумата в размер 400 евро с левова равностой-
ност в размер 782,32 лв., представляваща полу-
чени парични преводи от трети лица чрез „Кеш 
Експрес Сървис“ – ЕООД, през 2013 г. – 2019 г.



СТР.   142   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  56

Указва на третите заинтересовани лица, пре-
тендиращи самостоятелни права върху имуще-
ството – предмет на отнемане в настоящия про-
цес, че могат да встъпят в делото, като предявят 
своите претенции пред Видинския окръжен съд 
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“.
4391

Врачанският окръжен съд, гражданско отде-
ление, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ 
обявява,  че  в  същия  съд  е  образувано  гр. д. 
№ 165/2022 г.  по  искова  молба  на  Комисията 
за  противодействие  на  корупцията  и  за  отне-
мане  на  незаконно  придобитото  имущество  с 
БУЛСТАТ: 129010997, с която против Десислава 
Емилова Петрова с постоянен и настоящ адрес: 
гр. Криводол,  област  Враца,  ул. Томин  мост 
№ 21, и Христо Цветанов Маринов с постоянен 
адрес: гр. Враца, ж.к. Сениче № 52, вх. А, ап. 5, 
и  настоящ  адрес:  с. Голямо  Бабино,  община 
Криводол, област Враца, ул. Дунав № 1, са пре-
дявени осъдителни искове за отнемане в полза 
на държавата на незаконно придобито имущество 
на обща стойност 120 799,33 лв., както следва:

На  основание  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  във  връзка 
с  чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от  Десислава  Емилова 
Петрова:

1. Поземлен имот № 000617 в землището на 
гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, община Криводол, 
с площ 2,457 дка, начин на трайно ползване: др. 
тр. насаждения, категория на земята при непо-
ливни условия: трета, в местността Лъката, при 
граници  и  съседи – имот № 000610 – населено 
място на гр. Криводол, имот № 000627 – път III 
кл., имот № 000618 – др. тр. насаждения. Имотът 
е образуван от имот № 000616.

2. Поземлен имот № 000618 в землището на 
гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, община Криводол, 
с  площ  2,929  дка,  начин  на  трайно  ползване: 
др.  тр.  насаждения,  категория  на  земята  при 
неполивни условия: трета, в местността Лъката, 
при граници и съседи – имот № 091002 – паси-
ще, мера на Павлин Димитров Дамянов, имот 
№ 000627 – път  III  кл.,  имот  № 000617 – др. 
тр.  насаждения. Имотът  е  образуван  от  имот 
№ 000616.

Недвижимите имоти са придобити с нотариа-
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 28 от 12.02.2015 г., рег. № 562, дело № 21 от 
2015 г., вписан под акт № 95, том 2, дело № 277, 
вх.  рег.  № 778  от  12.02.2015 г.  в  Службата  по 
вписванията – Враца.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Десислава Емилова 
Петрова:

– Сумата в размер на 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност на към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел 
„Пасат“, рег. № ВР 4746 ВК.

– Сумата  в  размер  на  12  500 лв.,  предста-
вляваща пазарната стойност на към датата на 
отчуждаване на автомобил „Ауди“, модел „А4 
Авант“, рег. № СВ 3249 РХ.

– Сумата в размер на 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел 
„Пасат“, рег. № ВР 2977 СВ.

– Сумата в общ размер на 3923,90 лв., внесена 
на каса от проверяваното лице по сметка № BG47 
STSA 9300 0021 2665 91 в „Банка ДСК“ – АД, в 
периода от края на 2013 г. до 2017 г.

– Сумата  в  размер  на  1800 лв.,  внесена  от 
проверяваното  лице  на  11.01.2018 г.  по  сметка 
№ BG42 FINV 9150 10BG N0PC DI в „Първа ин-
вестиционна банка“ – АД.

– Сумата в общ размер на 1611,51 лв., получена 
от трети лица по разплащателна сметка № BG42 
FINV 9150 10BG N0PC DI в „Първа инвестици-
онна банка“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христо Цветанов 
Маринов:

– Сумата в размер на 1700 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, 
транзитен рег. № 948Н213.

– Сумата в размер на 3947,60 лв., представлява-
ща получен превод от трето лице чрез системата 
Money Gram при „УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 2483,90 лв., представлява-
ща левовата равностойност на 1270 евро, получена 
от Христо Маринов от трето лице чрез системата 
„Уестърн Юнион“ при „Търговска банка Д“ – АД.

– Сумата в общ размер на 9400,05 лв., пред-
ставляваща получени преводи от трети лица чрез 
системата Money Gram в „Общинска банка“ – АД.

– Сумата в размер на 1057,01 лв., представлява-
ща нареден превод към трето лице чрез системата 
Money Gram в „Общинска банка“ – АД.

– Сумата в общ размер на 12 200 лв., внесена 
на каса от титуляря по разплащателна сметка с 
№ BG02 UBBS 8002 1094 2188 10 в „ОББ“ – АД.

– Сумата в общ размер на 44 675,76 лв., по-
лучена от трети лица по разплащателна сметка 
с № BG02 UBBS  8002  1094  2188  10  в  левове  в 
„ОББ“ – АД.

Първото съдебно заседание по делото ще се 
проведе  на  24.11.2022 г.  от  10 ч.  в  Окръжния 
съд – Враца.

Указва на третите заинтересовани лица, които 
претендират самостоятелни права върху имуще-
ството, предмет на отнемане, че могат да предявят 
своите претенции върху имуществото в срок до 
два месеца след обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“.
4390

Окръжният съд – Пловдив, гражданско  ис-
ково  отделение,  на  основание  чл. 155,  ал. 1 
от  ЗПКОНПИ  обявява,  че  е  образувано  гр.  д. 
№ 2279/2020 г. по описа на съда, ХХІI граждан-
ски  състав,  по  искова молба  на КПКОНПИ  с 
вх. № 263829 от 2.10.2020 г. против Е. Й. М., ЕГН 
***, Л. П. К., ЕГН ***, и ЕТ „К.-Л.К.“, с която е 
предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 
отнемане  в  полза  на  държавата  на  имущество 
на обща стойност 1 551 608,61 лв., както следва:

От Е. Й. М.:
– сумата  в  размер  на  4001,17 лв.,  предста-

вляваща декларирани лични средства на Е. К., 
намерена в хотелска стая № ***, ет. ** в хотел 
„***“,  намиращ  се  в  гр. ***,  ползвана  от Е. К. 
в качеството є на **** на „**“ – АД, ЕИК ***, 
описани и иззети  като ВД № 5, ВД № 6 и ВД 
№ 8 по образуваното ДП № 128/2018 г. по описа 
на СО – СП, пр. пр. № 1394/2018 г. по описа на 
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СП, и съхранявана в сейф № **** в Обществения 
трезор на БНБ, нает и ползван от Специализи-
раната прокуратура;

– 25 дружествени дяла на стойност 2500 лв., 
представляващи  50 % от  капитала на  „Ромели 
Фешън“ – ООД, ЕИК 204762270;

– апартамент в блок 1, на етаж 0 – партер, кота 
0,00, апартамент № 4 с площ 64,80 кв. м, състоящ 
се от спалня, дневна с кухня, баня WC, и антре, 
заснет по кадастралната карта като самостоятелен 
обект в сграда, с идентификатор 67800.54.184.1.5, 
с предназначение: жилище, апартамент, на едно 
ниво,  при  съседни  самостоятелни  обекти  в 
сградата: на същия етаж – 67800.54.184.1.4, под 
обекта – няма,  над обекта – 67800.54.184.1.10 и 
67800.54.184.1.11, със съответните 9,80 кв. м ид.ч. 
от общите части на сградата и от правото на 
строеж  върху  гореописания  поземлен  имот  с 
идентификатор 67800.54.184, идентичен с УПИ 
І-10036, 10038, 10483, 10484, 10485, 10536, 10598, 
по плана на местността Каваци – гр. Созопол;

– апартамент  № С25  с  идентификатор 
11538.4.42.2.29,  намиращ  се  на  втори жилищен 
етаж  в  секция  „С“,  състоящ  се  от:  коридор, 
дневна  с  кухненски  бокс,  спалня,  тоалетна/
баня,  тераса,  с  обща  площ  51,43 кв. м,  в  т.ч. 
общи части с площ 8,66 кв. м, равняващи се на 
1,88 % ид.ч. от общите части на сградата и за-
строена площ 42,77 кв. м, при съседи: на същия 
етаж – апартамент № С26 и апартамент № С34, 
отдолу – апартамент № С15, отгоре – апартамент 
№ С40  и  апартамен  № С35,  а  по  кадастрална 
схема:  на  същия  етаж – самостоятелен  обект 
с  идентификатор  11538.4.42.2.30  и  самостояте-
лен  обект  с  идентификатор  11538.4.42.2.47,  под 
обекта – самостоятелен обект с идентификатор 
11538.4.42.2.19, над обекта – самостоятелен обект 
с идентификатор 11538.4.42.2.39 и самостоятелен 
обект с идентификатор 11538.4.42.2.45, ведно със 
съответния процент ид.ч. от правото на строеж 
върху ПИ с идентификатор 11538.4.42 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на гр. Свети 
Влас, община Несебър, област Бургас, в жилищна 
сграда  за  сезонно  ползване – комплекс  „Роял 
Бей“, в секция „С“, с идентификатор 11538.4.42.2;

– сумата в размер на 50 000 лв., представляваща 
вземане на Е. Й. М., произтичащо от преведени на 
15.02.2018 г. парични средства по банкова сметка 
на „Каваците“ – ООД, ЕИК 102752312;

– сумата в размер на 500 лв., представляваща 
паричната равностойност на една акция от ка-
питала на „Карела строй“ – АД, ЕИК 201828785;

– сумата в размер на 38 500 лв., представляваща 
1/2 част от разликата между пазарната стойност 
на отчуждения недвижим имот и преведените на 
15.02.2018 г. парични средства по сметка с IBAN 
**** с титуляр „Каваците“ – ООД;

– сумата в размер на 1096,50 лв., представлява-
ща 1/2 част от пазарната стойност на отчуждения 
недвижим имот;

– сумата в размер на 3689,50 лв., представля-
ваща 1/2 част от пазарната стойност на отчуж-
дения автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 180“, рег. 
№ ******;

– сумата  в  размер  на  109  100 лв.,  предста-
вляваща деклариран частично върнат заем през 
2013 г., 2014 г. и 2016 г. на Е. Й. М. от „Агро Елит 
2009“ – ЕООД;

– сумата в размер на 956 лв., представляваща 
вноски по сметка *** в левове, открита в „Райфай-
зенбанк“ – ЕАД, през 2011 г., и непреобразувани 
средства в други сметки;

– сумата  в  размер  на  157 333,19 лв.,  пред-
ставляваща  погасителни  вноски  по  кредитна 
сметка с IBAN *** в евро, открита в „Райфай-
зенбанк“ – ЕАД;

– сумата в размер на 4200 лв., представляваща 
вноска по сметка с IBAN *** в левове, открита в 
„Юробанк България“ – АД, през 2015 г.;

– сумата в размер на 58,70 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит по сметка с IBAN 
***, открита в „ЦКБ“ – АД;

– сумата в размер на 298,30 лв., представляваща 
вноски от трети лица, послужили за погасителни 
вноски по кредит по сметка с IBAN ***, открита 
в „ЦКБ“ – АД;

– сумата  в  размер  на  1456,81 лв.,  предста-
вляваща получен превод от сметка IBAN *** с 
източник вноска на каса в сметка с IBAN *** в 
левове, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 20 лв., представляваща 
вноска по сметка с IBAN *** в левове, открита 
в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
вноска от  трето лице по  сметка  с  IBAN ***  в 
левове, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 1984,03 лв., представля-
ваща разликата от направената вноска на каса и 
частта от тях, използвана за разплащане с НАП 
и за погасявания по кредит по сметка с  IBAN 
*** в левове, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 1471 лв., представляваща 
разликата от направената вноска на каса и част-
та от тях, използвана за погасявания по кредит 
и извънредни разходи по сметка с  IBAN *** в 
левове, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 1050 лв., представляваща 
вноска на каса по сметка с IBAN *** в левове, 
открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 29 334,52 лв., предста-
вляваща вноска от трето лице по сметка с IBAN 
*** в евро, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 2464,35 лв., представлява-
ща вноска по сметка с IBAN *** в евро, открита 
в „БАКБ“ – АД;

– сумата  в  размер  на  1339,12 лв.,  предста-
вляваща превод, направен от сметка номер BG 
*** за погасяване на кредит с източник вноска 
на каса по сметка с IBAN *** в евро, открита в 
„БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 62 096,98 лв., представля-
ваща постъпили преводи, направени от сметки 
на Е. М. и послужили за погасяване на кредит 
с източник – вноска на каса, по сметка с IBAN 
*** в евро, открита в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 10 988,16 лв., представля-
ваща вноска на каса, послужила за погасяване 
на кредит;

– сумата в размер на 19 413,22 лв., представля-
ваща вноска на каса и послужила за погасяване 
на кредит по сметка с IBAN *** в евро, открита 
в „БАКБ“ – АД;

– сумата  в  размер на  11  419,66 лв.,  предста-
вляваща вноски по сметка с  IBAN *** в евро, 
открита в „БАКБ“ – АД, от трети лица;
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– сумата в размер на 39 967,25 лв., предста-
вляваща постъпил превод, направен от сметка 
номер BG *** на проверяваното лице и послужи-
ла за погасяване на кредит с източник – вноска 
на каса по сметка с IBAN *** в евро, открита в 
„БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 1496,82 лв., представлява-
ща вноска по сметка с IBAN *** в евро, открита 
в „БАКБ“ – АД, от трето лице и послужила за 
погасяване на кредит;

– сумата в размер на 12 013,21 лв., представля-
ваща вноска на каса и послужила за погасяване 
на кредит по сметка с IBAN *** в евро, открита 
в „БАКБ“ – АД;

– сумата в размер на 41,90 лв., представляваща 
разликата между вноска на каса от проверяваното 
лице и направените плащания към НАП по смет-
ка с IBAN *** в левове, открита в „ОББ“ – АД;

– сумата в размер на 500 лв., представляваща 
вноска на каса по сметка с IBAN *** в левове, 
открита в „ОББ“ – АД;

– сумата в размер на 25 000 лв., представля-
ваща вноска от Е. М. по разплащателна сметка 
№ *** в левове, открита в „ОББ“ – АД, на „ЛН 
Стил“ – ООД, ЕИК 115860899.

От Л. П. К. (починал в хода на делото с кон-
ституиран по делото законен наследник П. Л. К.):

– 25 дружествени дяла на стойност 2500 лв., 
представляващи  50 %  от  капитала  на  „Анак-
симандрос  Трейдинг  България“ – ООД,  ЕИК 
102861518;

– 50 дружествени дяла на стойност 2500 лв., 
представляващи 50 % от капитала на „БГ Агро 
Елит 2014“ – ООД, ЕИК 202896534;

– сумата в размер на 50 000 лв., представляваща 
вземане на Л. П. К., произтичащо от преведени на 
15.02.2018 г. парични средства по банкова сметка 
на „Каваците“ – ООД, ЕИК 102752312;

– сумата в размер на 50 000 лв., представлява-
ща непогасен остатък от предоставен заем през 
2013 г. от Л. К. на „Агро Елит 2009“ – ЕООД;

– сумата в размер на 218 745,95 лв., предста-
вляваща  равностойността  на  отчуждените  17 
дяла от капитала на „Садово Инвест“ – ООД, и 
непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер на 38 500 лв., представлява-
ща 1/2 част от разликата между пазарната стойност 
на отчуждения недвижим имот и преведените на 
15.02.2018 г. парични средства по сметка с IBAN 
*** с титуляр „Каваците“ – ООД;

– сумата в размер на 1096,50 лв., представлява-
ща 1/2 част от пазарната стойност на отчуждения 
недвижим имот (л. 22 – 23 от делото);

– сумата в размер на 3689,50 лв., представлява-
ща 1/2 част от пазарната стойност на отчуждения 
автомобил „Мерцедес“, модел „Ц 180“, рег. № ***;

– сумата в размер на 6000 лв., представляваща 
вноски по сметка с IBAN *** в левове, открита 
в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в размер на 93 500 лв., представля-
ваща  вноска  по  сметка  с  IBAN  ***  в  левове, 
открита в „ОББ“ – АД;

– сумата в размер на 33 002 лв., представля-
ваща  вноска  по  сметка  с  IBAN  ***  в  левове, 
открита в „ОББ“ – АД;

– сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
вноска по разплащателна сметка с № *** в лево-
ве, открита в „Банка Пиреос“ – АД, на „Садово 
Инвест“ – ООД, ЕИК 115819088;

– сумата в размер на 284 лв., представляваща 
вноска по разплащателна сметка с № *** в лево-
ве, открита в „ОББ“ – АД, на ЕТ „Карела – Л* 
К*“, ЕИК ***;

– сумата в размер на 82 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения с нотариален 
акт от 30.08.2019 г. недвижим имот.

От отв. Л. К. в качеството му на ЕТ с посо-
чената фирма:

– сумата  в  размер  на  100  000 лв.,  предста-
вляваща пазарната стойност на отчуждения ав-
томобил, марка „Бентли“, модел „Континентал 
ГТ“, рег. № ***;

– лек  автомобил,  марка  „Мерцедес“,  модел 
„S  350  CDI“,  рег.  № ***,  дата  на  първа  регис-
трация 11.04.2011 г., с рама ***, двигател *****, 
цвят – черен.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, 
което ще се проведе на 25.10.2022 г. от 13,45 ч. 
в  Окръжния  съд – Пловдив,  Съдебна  палата, 
бул. Шести септември № 167.

Указва на всички заинтересовани лица, че мо-
гат да предявят претенциите си върху процесното 
имущество чрез предявяване на иск в срок един 
месец преди датата на първото съдебно заседа-
ние, както и самата дата и часа на насроченото 
първо съдебно заседание, което ще се проведе на 
25.10.2022 г. от 13,45 ч. в Окръжния съд – Пловдив, 
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
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Софийският градски съд  с  решение  от 
14.06.2022 г.  на  основание  чл. 17,  ал. 1,  т. 6  от 
ЗПП  вписва  промени  по  ф.д.  № 165/2011 г.  на 
политическа  партия  с  наименование  „Съюз  за 
Пловдив“, както следва: Вписва промени в устава 
на партията, приети на Националното събрание 
на партията, проведено на 30.04.2022 г., които са 
неразделна част от настоящото решение. Вписва 
изменения  в  Контролния  съвет – вписва  като 
заместник-председател на КС Маргарита Костади-
нова Бойчева. Заличава като член на Контролния 
съвет Красимира Иванова Неделчева.
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