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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 214
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на международен
договор за Изменение и допълнение № 1
към Писмо с оферта и приемане на офертата
(LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и
свързана с тях поддръжка“, приет от 47-ото
Народно събрание на 27 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на международен договор
за Изменение и допълнение № 1 към Писмо
с оферта и приемане на офертата (LOA) BUD-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с
тях поддръжка“
Чл. 1. Ратифицира международния договор
за Изменение и допълнение № 1 към Писмо
с оферта и приемане на офертата (LOA) BUD-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана
с тях поддръжка“, подписан на 23 февруари
2022 г. в Охайо, САЩ, и на 17 юни 2022 г. в
София, Република България.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25,
ал. 2 от Закона за международните договори
на Република България договорът по чл. 1 да
не се обнародва в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 27 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
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УКАЗ № 215
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт, приет от 47-ото Народно
събрание на 27 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм.,
бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103
от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81
и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм.,
бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66,
70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76
от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от
2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16
от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от
2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г. и бр. 15, 24 и 32
от 2022 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2022 г. – бр. 56 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 30, ал. 2 се създава т. 22:
„22. избира националния член от Република
България в Агенцията на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие (Евроюст), неговия заместник и
помощника на националния член въз основа на
подбор, проведен съгласно приети от пленума
правила, и чрез министъра на правосъдието
уведомява Евроюст и Европейската комисия
за избора.“
§ 2. В чл. 136 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 10:
„(10) За осъществяване на своите функции
по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от
12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2017/1939“, европейските делегирани
прокурори се подпомагат от самостоятелна
администрация.“
2. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „на Съвета от 12 октомври 2017 г. за
установяване на засилено сътрудничество за
създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L
283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1939“ се заличават.
3. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 3. В чл. 138 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1, т. 7 не се прилага за дейността
на европейския прокурор и на европейските
делегирани прокурори, когато те изпълняват
функции по Регламент (ЕС) 2017/1939.“
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§ 4. Създава се чл. 139а:
„Чл. 139а. (1) Дейността на администрацията по чл. 136, ал. 10 се ръководи и организира
от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор, който
назначава и освобождава служителите в нея.
(2) Средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори
и администрацията по ал. 1 се осигуряват
от бюджета на съдебната власт. Пленумът
на Висшия съдебен съвет определя за разпоредител с бюджета европейския делегиран
прокурор по ал. 1.
(3) Администрацията по чл. 136, ал. 10 има
самостоятелни регистратура и деловодство.“
§ 5. В чл. 340, ал. 2 след думите „на прокуратурите“ се добавя „на европейските делегирани прокурори“.
§ 6. В чл. 342, ал. 1 се създава изречение
второ: „По предложение на европейския прокурор от България в колегията на Европейската
прокуратура пленумът на Висшия съдебен
съвет приема правилник за администрацията
на европейските делегирани прокурори.“
Заключителни разпоредби
§ 7. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон по предложение на
европейския делегиран прокурор по чл. 139а,
ал. 1 прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обособява длъжности за съдебните
служители в администрацията по чл. 136,
ал. 10, като извършва съответните промени
в Класификатора на длъжностите в админис
трацията на Прокуратурата на Република
България.
(2) В срока по ал. 1 по предложение на
европейския делегиран прокурор по чл. 139а,
ал. 1 прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя броя на служителите в
администрацията по чл. 136, ал. 10.
§ 8. Министерският съвет предоставя на
Висшия съдебен съвет сграда за осигуряване
дейността на европейските делегирани прокурори.
§ 9. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и
111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42,
56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г.,
бр. 63, 84 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2018 г.,
бр. 17 и 37 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г. и бр. 32
от 2022 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 2 се създава изречение второ: „По
дела от компетентност на Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на
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Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване
на засилено сътрудничество за създаване на
Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) писменото мотивирано искане
до съда се подава от европейския прокурор
или от европейски делегиран прокурор.“;
б) в ал. 5 след думите „ал. 2“ се добавя
„изречение първо“.
2. В чл. 14, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „прокурор“ се поставя запетая и се
добавя „европейския прокурор или от европейския делегиран прокурор“.
3. В чл. 15, ал. 1 след думата „прокурор“
се поставя запетая и се добавя „европейският прокурор или европейският делегиран
прокурор“.
§ 10. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г.,
бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г.,
бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г.,
бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.;
изм., бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от
2017 г., бр. 7, 17, 44, 77 и 88 от 2018 г., бр. 17
от 2019 г., бр. 60, 69 и 105 от 2020 г. и бр. 80
от 2021 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 39:
а) в ал. 1, т. 7 след думата „прокурорите“
се добавя „европейския прокурор и европейските делегирани прокурори“;
б) в ал. 3, т. 3 след думата „прокурорите“
се добавя „европейския прокурор и европейските делегирани прокурори“.
2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
след думата „администрации“ се добавя „администрацията по чл. 136, ал. 10 от Закона
за съдебната власт“.
§ 11. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на
Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от
2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от
2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., бр. 9, 16 и 20
от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; изм., бр. 80
от 2021 г.; Решение № 13 на Конституционния
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съд от 2021 г. – бр. 85 от 2021 г.; изм., бр. 32
от 2022 г.) в чл. 173 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „По
дела от компетентност на Европейската прокуратура писменото мотивирано искане до
съда се подава от европейския прокурор или
от европейски делегиран прокурор.“
2. В ал. 4, изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „на европейския прокурор
или европейския делегиран прокурор“.
§ 12. 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 Конституционния 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
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
и 56 от 2022 г.) в чл. 15 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Взаимодействието на разследващите
полицаи с европейските делегирани прокурори
при осъществяване на дейността по разследване на престъпления от компетентност на
Европейската прокуратура се урежда със споразумение между министъра на вътрешните
работи и оправомощения от Европейската
прокуратура европейски делегиран прокурор
по чл. 139а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 13. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109
от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12,
32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94
от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.,
бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от
2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от
2019 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2019 г. – бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 100
и 102 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.) в чл. 10а
се създава ал. 6:
„(6) Взаимодействието на разследващите
митнически инспектори с европейските делегирани прокурори при осъществяване на
дейността по разследване на престъпления
от компетентност на Европейската прокуратура се урежда със споразумение между
министъра на финансите и оправомощения
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от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 от Закона
за съдебната власт.“
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 27 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4786

За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов

УКАЗ № 216
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет
от 47-ото Народно събрание на 27 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (обн., ДВ,
бр. 31 от 20 07 г.; изм., бр. 19 от 20 08 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
20 08 г. – бр. 65 от 20 08 г.; изм., бр. 71 от
2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и
98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38,
60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18
от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48
от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от
2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 17 и 64
от 2019 г. и бр. 17, 52, 67, 103 и 105 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 266б, ал. 7 накрая се добавя „с
изключение на случаите по чл. 82, ал. 3 от
Закона за здравето, определени в наредбата
по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 27 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4787

За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов

УКАЗ № 217
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса
на труда, приет от 47-ото Народно събрание
на 28 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.;
изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67
и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и
120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52
от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33,
61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61
от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8,
57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102
от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от
2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104,
107 и 109 от 2020 г. и бр. 25, 51 и 58 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 66, ал. 5 думите „при първа възможност или най-късно до един месец след“
се заменят с „най-късно до“.
§ 2. В чл. 70, ал. 1 след думите „6 месеца“
се поставя запетая и се добавя „а когато за
работата е определен срок, по-кратък от една
година – срокът за изпитване е до един месец“.
§ 3. В чл. 111 думите „уговорено друго в
индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение“ се заменят с „уговорена забрана в индивидуалния
му трудов договор по основното му трудово
правоотношение поради защита на търговска
тайна и/или предотвратяване на конфликт
на интереси“.
§ 4. В чл. 119 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
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„(2) Когато трудовият договор е срочен и/
или за работа на непълно работно време, работникът или служителят има право писмено
да предложи на работодателя изменението му
в трудов договор за неопределено време и/или
за работа на пълно работно време.
(3) Когато е уговорен срок за изпитване,
работникът или служителят може да предлага
изменение на трудовото правоотношение по
ал. 2 след изтичането на срока за изпитване.
(4) Когато работодателят откаже изменение
на трудовото правоотношение по ал. 2, той
е длъжен в срок до един месец да предостави на работника или служителя мотивиран
писмен отговор, освен ако предложението е
направено повече от два пъти за период от
една година.“
§ 5. В чл. 127, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 5 след думите „трудов ред“ се поставя
запетая и се добавя „с вътрешните правила
за работната заплата“.
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. информация за условията и реда за
прекратяване на трудовия договор съгласно
разпоредбите на този кодекс;
7. информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация
и подобряване на професионалните умения.“
§ 6. Създава се чл. 164в:
„Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя)
Чл. 164в. (1) Бащата (осиновителят) има
право на отпуск за отглеждане на дете до
навършване на 8-годишна възраст в размер
два месеца, когато не е ползвал отпуск по
чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2
и 5 или чл. 167, ал. 1.
(2) Когато бащата (осиновителят) е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3,
чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 за период,
по-кратък от два месеца, той има право на
отпуск по ал. 1 в размер на разликата между
два месеца и ползвания отпуск.
(3) Отпускът по ал. 1 може да се ползва
наведнъж или на части.
(4) Бащата (осиновителят), който иска да
ползва отпуск по ал. 1, уведомява за това
работодателя си най-малко 10 работни дни
предварително.
(5) Отпускът не се ползва при смърт на
детето, лишаване на бащата от родителски
права или ограничаването им, даване на детето за осиновяване, прекратяване на осиновяването, както и когато детето е настанено
в заведение на пълна държавна издръжка или
е настанено по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
(6) През време на отпуска за отглеждане
на дете до навършване на 8-годишна възраст
на бащата (осиновителя) се заплаща парично
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обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се
ползва отпускът, се признава за трудов стаж.
(7) Редът и начинът за ползване на отпуска
се уреждат с наредба на Министерския съвет.“
§ 7. В чл. 167б се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Права на
работника или служителя за съвместяване на
трудовите и семейните задължения“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Рабо т н и к и л и сл у ж и т ел, кой т о е
родител (осиновител) на дете до 8-годишна
възраст, има право писмено да предложи на
работодателя изменение за определено време
на продължителността и разпределението на
работното му време, да премине към работа
от разстояние и други изменения на трудовото
правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Право да предложи на работодателя
измененията по ал. 1 има и работник или
служител, който полага грижи за родител,
дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия
съпруг или други роднини по права линия
поради сериозни медицински причини.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Изменение на трудовото правоотношение по ал. 1 или 2 се извършва по взаимно
съгласие на страните, изразено писмено, когато
съществува такава възможност в предприятието. Работникът или служителят може преди
изтичане на определеното време да поиска
трудовото му правоотношение да продължи
съгласно условията, непосредствено преди
изменението.“
5. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато работодателят откаже изменение на трудовото правоотношение, той е
длъжен в 14-дневен срок да предостави на
работника или служителя мотивиран писмен
отговор.
(5) При постъпване на работа за първи път
в предприятието работникът или служителят
може да ползва правата по ал. 1 и 2, когато
придобие най-малко 4 месеца трудов стаж.“
6. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 8. В чл. 173а, ал. 1 думите „8 месеца“ се
заменят с „4 месеца“.
§ 9. В чл. 228а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато по силата на нормативен акт,
колективен трудов договор или споразумение
към индивидуалния трудов договор работодателят е длъжен да осигури обучение за
поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните
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задължения в съответствие с изискванията
на изпълняваната работа, времето на обучение се отчита като работно време. Когато е
възможно, обучението се провежда в рамките
на установеното работно време на работника
или служителя. Всички разходи, свързани с
обучението, са за сметка на работодателя.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 10. С този закон се въвеждат изискванията
на Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за
прозрачни и предвидими условия на труд в
Европейския съюз (ОВ, L 186/105 от 11 юли
2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/1158 на
Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
20 юни 2019 г. относно равновесието между
професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна
на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (ОВ, L
188/79 от 12 юли 2019 г.).
Заключителни разпоредби
§ 11. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98
и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.,
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17,
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г.,
бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51,
64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77
от 2021 г. и бр. 16, 18, 25, 51 и 58 от 2022 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. п рез коет о самооси г у ря ва щ и т е се
лица, които се осигуряват за инвалидност
поради общо заболяване, старост и смърт и
за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна
неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на дете до 2-годишна възраст,
осиновяване на дете до 5-годишна възраст
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и отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя), и периодите на
временна неработоспособност, бременност и
раждане, отглеждане на дете до 2-годишна
възраст, осиновяване на дете до 5-годишна
възраст и отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя), през които
не са имали право на парично обезщетение.“
2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж“:
„ж) отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).“
3. В чл. 13а, т. 1 се създава буква „ж“:
„ж) отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).“
4. В чл. 13в, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. през което самоосигуряващите се лица,
които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения
за временна неработоспособност, бременност
и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна
възраст, осиновяване на дете до 5-годишна
възраст и отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя), и периодите
на временна неработоспособност, бременност
и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна
възраст, осиновяване на дете до 5-годишна
възраст и отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя), през които
не са имали право на парично обезщетение.“
5. В чл. 40:
а) в ал. 3 думите „и раждане и за отглеждане
на дете до 2-годишна възраст“ се заменят с
„и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна
възраст, осиновяване на дете до 5-годишна
възраст и отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя)“;
б) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „и
раждане и отглеждане на дете до 2-годишна
възраст“ се заменят с „и раждане, отглеждане
на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на
дете до 5-годишна възраст и отглеждане на
дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)“.
6. В чл. 41, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или
за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя)“.
7. В чл. 50, ал. 6 думите „отговаря на условията по чл. 48а“ се заменят с „има 6 месеца
осигурителен стаж като осигурен за този риск“.
8. В чл. 53в:
а) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато има 6 месеца осигурителен
стаж като осигурен за този риск“;
б) в ал. 5 думите „ал. 1, 2, 3 и 4“ се заменят
с „ал. 1, 3 и 4“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Самоосигуряващите се лица, които се
осигуряват за общо заболяване и майчинство,
имат право на обезщетение по ал. 2, когато
имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.“
9. Създават се чл. 53д, 53е и 53ж:
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„Право на обезщетение за отглеждане на
дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
Чл. 53д. (1) Осигуреният за общо заболяване
и майчинство баща (осиновител) има право на
парично обезщетение за отглеждане на дете
до 8-годишна възраст, когато има 12 месеца
осигурителен стаж като осигурен за този риск
и не му е изплащано обезщетение по чл. 50,
ал. 7, чл. 51, чл. 53, ал. 2 или чл. 53в, ал. 3.
(2) Когато на бащата (осиновителя) е изплащано обезщетение по чл. 50, ал. 7, чл. 51,
чл. 53, ал. 2 или чл. 53в, ал. 3 за период,
по-кратък от два месеца, той има право на
обезщетението по ал. 1 в размер на разликата
между два месеца и периода на изплащане на
съответните обезщетения.
Срок за представяне на документи и данни
за изплащане на обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата
(осиновителя)
Чл. 53е. Осигурителите, техните клонове и
поделения и осигурителните каси представят в
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите и
данните за изплащане на парично обезщетение
за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя) в срока по чл. 40а,
т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 10-о
число на месеца, следващ този, от който се
иска изплащане на обезщетението.
Обезщетение за отглеждане на дете до
8-годишна възраст от бащата (осиновителя)
Чл. 53ж. (1) На осигурения за общо заболяване и майчинство баща (осиновител)
през време на отпуска за отглеждане на дете
до 8-годишна възраст се изплаща парично
обезщетение в размер, определен със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(2) Паричното обезщетение по ал. 1 не се
изплаща при смърт на детето, лишаване на
бащата от родителски права или ограничаването им, даване на детето за осиновяване,
при прекратяване на осиновяването, при
настаняване в детско заведение на пълна
държавна издръжка или по реда на чл. 26,
ал. 1 от Закона за закрила на детето.
(3) Самоосигуряващите се лица имат право
на обезщетение по ал. 1, когато отговарят на
условията по чл. 53д.“
10. В чл. 54к думите „бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна
възраст“ се заменят с „бременност и раждане,
за отглеждане на дете до 2-годишна възраст,
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя)“.
11. В § 1а, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 12:
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„12. Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г.
относно равновесието между професионалния и
личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/
ЕС на Съвета (ОВ, L 188/79 от 12 юли 2019 г.).“
§ 12. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от
2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.;
изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г.,
бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99
и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62,
96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4,
15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и
107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102
от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17,
30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и
101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21
от 2021 г. и бр. 18 и 32 от 2022 г.) в чл. 40,
ал. 1, т. 5, изречение първо думите „малко
дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса
на труда и отпуск при осиновяване на дете до
5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1
и 5 от Кодекса на труда“ се заменят с „дете
до 2-годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1
и 3 от Кодекса на труда, отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда
на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда и
отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна
възраст от бащата (осиновителя) по реда на
чл. 164в от Кодекса на труда“.
§ 13. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.)
в чл. 12 след думите „чл. 53“ се добавя „и за
отглеждане на дете до 8-годишна възраст от
бащата (осиновителя) по чл. 53ж“.
§ 14. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7,
77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г.,
бр. 38, 69 и 109 от 2020 г., бр. 16 и 23 от 2021 г.;
попр., бр. 25 от 2021 г.; изм., бр. 15 от 2022 г.)
в чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Военнослужещите мъже имат право на
отпуск за отглеждане на дете в размерите и
при условията на чл. 164 от Кодекса на труда,
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за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от
Кодекса на труда и за отглеждане на дете до
8-годишна възраст при условията, по реда и
в размерите по чл. 164в от Кодекса на труда,
при смърт или тежко заболяване на майката
или когато сами се грижат за отглеждане на
детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при
условията, по реда и в размерите по чл. 167а
от Кодекса на труда.“
§ 15. Законът влиза в сила от 1 август 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 28 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4789

За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2022 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2022 г.; изм., бр. 32
и 52 от 2022 г.)
Параграф единствен. В § 15 от преходните
и заключителните разпоредби се създава ал. 6:
„(6) Управителят на Националната здравноосигурителна каса в срок до 10 август
2022 г. определя еднократно нов размер на
индивидуалните основни месечни заплати на
служителите на НЗОК, увеличен с еднаква
числова стойност за всеки служител, без да
надхвърля максималния размер на основната
месечна заплата за съответното ниво и степен,
смятан от 10 юли 2022 г., в рамките на разходите за персонал, предвидени по бюджета
на НЗОК за 2022 г.“
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4801

За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
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УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за здравето, приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм.,
бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18,
30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г.,
бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13,
102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и
101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от
2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40,
54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66,
68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от
2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27,
98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г.,
бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99
и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105
и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17,
18, 32, 41 и 58 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „алкохол и недопускане“ се заменят с „алкохол,
недопускане“ и след думата „вещества“ се
добавя „както и недопускане употребата на
диазотен оксид (райски газ) от лица под 18
години“.
2. В ал. 2 думите „алкохол и недопускане“
се заменят с „алкохол, недопускане“ и след
думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски
газ) от лица под 18 години“.
3. В ал. 3 думите „алкохол и недопускане“
се заменят с „алкохол, недопускане“ и след
думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски
газ) от лица под 18 години“.
4. В ал. 4 думите „алкохол и недопускане“
се заменят с „алкохол, недопускане“ и след
думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски
газ) от лица под 18 години“.
§ 2. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Забранява се продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него,
включително и онлайн:
1. на лица под 18 години;
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2. на територията на детските градини,
училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;
3. на спортни прояви, организирани за
деца и ученици;
4. на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;
5. в закритите обществени места, с изключение продажбата за медицински цели и за
хранително-вкусовата промишленост.“
§ 3. В чл. 56а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Забранява се употребата на диазотен
оксид (райски газ) на откритите обществени
места по ал. 1, т. 1 – 3.
(3) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) в закритите обществени места,
с изключение употребата за медицински цели
и за хранително-вкусовата промишленост.“
§ 4. В чл. 218 се създава ал. 2а:
„(2а) Който наруши чл. 54а, се наказва
с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – от 1500
до 3000 лв. Когато нарушението по чл. 54а е
извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция
от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98
от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40
от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г.,
бр. 17, 77 и 102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101
от 2019 г. и бр. 71 и 99 от 2020 г.) в чл. 5б,
ал. 4 думите „изделия и изделия“ се заменят
с „изделия, изделия“, а накрая се добавя „и
диазотен оксид (райски газ)“.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.

4800

За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
разбирателство относно подкрепа за проекти
на ЕС между правителството на Република
Българи я и Европейската инвестиционна
банка, приет от 47-ото Народно събрание на
29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС
между правителството на Република България
и Европейската инвестиционна банка
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство относно подкрепа за проекти
на ЕС между правителството на Република
Българи я и Европейската инвестиционна
банка, подписан на 7 юли 2022 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
4803

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между
правителството на Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие, приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
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ЗАКОН

за ратифициране на Рамковото споразумение
за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Рамковото
споразумение за партньорство и подкрепа
между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие, подписано на 21 юли 2022 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
4802

УКАЗ № 222
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от 47-ото Народно
събрание на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50
от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43
от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г.,
бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от
2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г., бр. 9 и 15
от 2021 г. и бр. 15 от 2022 г.)
§ 1. Създава се чл. 450б:
„Единна входна точка за запори
Чл. 450б. (1) Министерството на правосъдието изгражда и поддържа информационна
система за единна входна точка за запорите

ВЕСТНИК
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на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. Условията и редът за
воденето, съхраняването и достъпа до информационната система се определят с наредбата
по чл. 501а, ал. 6 при зачитане правото на
достъп до нея и на частноправните субекти
с интерес от справки.
(2) М и н ис т ерс т во т о на п ра вос ъд ие т о,
Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и
Министерството на земеделието обменят по
електронен път с информационната система
по ал. 1 информация за движимите вещи,
подлежащи на регистрация във водените от
тях регистри по силата на закон.
(3) Съдебните изпълнители са длъжни
ежедневно да въвеждат данни в информационната система по ал. 1. За всеки въведен
запор се използва квалифициран електронен
времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 910/2014.
(4) Данните може да се подават автоматично
от информационните системи, използвани от
съответните съдебни изпълнители. Данните
се подават по ред и във формат, определени
с наредбата по ал. 1.
(5) Достъпът до информационната система по служебен път на държавните органи,
на органите на местното самоуправление и
местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции, е безплатен.
(6) На базата на съдържащите се в информационната система по ал. 1 данни Министерството на правосъдието предоставя
електронни административни услуги за уведомяване за наложен запор и за извършване
на справки за наложени запори на всяко лице
при спазване на изискванията по Закона за
електронното управление. Услугите се заявяват
през електронния портал на Министерството
на правосъдието.
(7) За предоставяне на услугите Министерството на правосъдието събира такси в
размери, определени с тарифа на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 501а, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „която включва регистър на
публичните търгове и система за провеждане
на публични търгове“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон:
1. Министерският съвет приема измененията и допълненията в Тарифа № 1 към Закона
за държавните такси за таксите, събирани
от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието,
произтичащи от този закон;
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2. министърът на правосъдието издава
наредбата по чл. 450б, ал. 1.
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86
от 2017 г.) в § 72 ал. 2 се отменя.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
4818

УКАЗ № 223
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 47-ото Народно
събрание на 29 юли 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за обществените
поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм.,
бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от
2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г. и бр. 23 и
107 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 117а:
„Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация
Чл. 117а. (1) В случаите по чл. 116, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за
обществена поръчка в резултат на инфлация,
при която съществено са увеличени цените на
основни стоки и материали, които формират
стойността на договора, се извършва съгласно
методика, одобрена с акт на Министерския
съвет.
(2) Когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1
възложителят предвижда клауза за изменение
на цената във връзка с инфлацията по ал. 1,
той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага
и при изменение на договори за обществени

ВЕСТНИК
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поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди
влизането в сила на този закон.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 29 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
4819

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 226
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 249 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям номерацията, наименованията
и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители
на 2 октомври 2022 г., както следва:
1. Първи изборен район – Благоевградски,
включващ общините: Благоевград, Банско,
Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Пет
рич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
2. Втори изборен район – Бургаски, включващ общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе
и Царево.
3. Т ре т и изборен ра йон – Варненск и,
включващ общините: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол,
Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия
и Суворово.
4. Четвърти изборен район – Великотърновски, включващ общините: Велико Търново,
Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов,
Стражица и Сухиндол.
5. Пети изборен район – Видински, включващ общините: Видин, Белоградчик, Бойница,
Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци и Чупрене.
6. Шести изборен район – Врачанск и,
включващ общините: Враца, Борован, Бяла
Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман и Хайредин.
7. С ед м и из б ор ен р а йон – Габр овск и ,
вк л юч ва щ общ и н и т е: Габрово, Дря ново,
Севл иево и Трявна.
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8. Осми изборен район – Добрички, включващ общините: Добрич-град, Балчик, Генерал
Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел
и Шабла.

22. Двадесет и втори изборен район –
Смолянски, включващ общините: Смолян,
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград,
Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе.

9. Девети изборен район – Кърджалийски,
вк лючващ общините: Кърджали, Ардино,
Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград
и Черноочене.

23. Двадесет и трети изборен район –
София, включващ районите: „Витоша“, „Изгрев“, „Красно село“, „Лозенец“, „Младост“,
„Панчарево“, „Студентски“ и „Триадица“.

10. Десети изборен район – Кюстендилски,
включващ общините: Кюстендил, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Невестино,
Рила, Сапарева баня и Трекляно.
11. Единадесети изборен район – Ловешки, включващ общините: Ловеч, Априлци,
Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин
и Ябланица.
12. Дванадесети изборен район – Монтана,
включващ общините: Монтана, Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци
и Якимово.
13. Тринадесети изборен район – Пазарджишки, включващ общините: Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
Стрелча и Сърница.
14 . Че т и р и н а д е с е т и и з б ор е н р а й о н –
Пернишки, включващ общините: Перник,
Брезн ик, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.
15. Петнадесети изборен район – Плевенски, включващ общините: Плевен, Белене,
Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и
Червен бряг.
16. Шестнадесети изборен район – Пловдив, включващ община Пловдив.
17. Седемнадесети изборен район – Плов
дивски, включващ общините: Асеновград,
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски,
Съединение и Хисаря.
18 . Осем н а де се т и из б ор ен ра йон –
Разградски, включващ общините: Разград,
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и
Цар Калоян.
1 9. Д е в е т н а д е с е т и и з б о р е н р а й о н –
Русенски, включващ общините: Русе, Борово,
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо
поле и Ценово.

24. Двадесет и четвърти изборен район –
София, включващ районите: „Възраждане“,
„Искър“, „Кремиковци“, „Оборище“, „Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“ и „Средец“.
25. Двадесет и пети изборен район – София,
включващ районите: „Банкя“, „Връбница“,
„Илинден“, „Красна поляна“, „Люлин“, „Надежда“, „Нови Искър“ и „Овча купел“.
26. Двадесет и шести изборен район –
С офи йск и, вк л юч ва щ общ и н и т е: А н т он,
Бож у рище, Ботевг ра д, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин,
Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица,
Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп,
Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар
и Челопеч.
27. Двадесет и седми изборен район –
Старозагорски, включващ общините: Стара
Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел
баня, Раднево и Чирпан.
28. Два десет и осми изборен район –
Търговищки, включващ общините: Търговище,
Антоново, Омуртаг, Опака и Попово.
29. Двадесет и девети изборен район –
Хасковск и, вк лючващ общ ини те: Хаско во, Димитровград, Ивайловград, Любимец,
Маджарово, Минерални бани, Свиленград,
Симеоновград, Стамболово, Тополовград и
Харманли.
30. Тридесети изборен район – Шуменски,
включващ общините: Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан,
Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и
Хитрино.
31. Тридесет и първи изборен район –
Ямболски, включващ общините: Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Издаден в София на 3 август 2022 г.

20. Двадесети изборен район – Силистренски, включващ общините: Силистра, Алфатар,
Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и
Тутракан.
21. Двадесет и първи изборен район –
Сливенски, включващ общините: Сливен,
Котел, Нова Загора и Твърдица.

Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Крум Зарков
4946
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 86 на Министерския съвет от 2020 г. за
създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка (обн., ДВ, бр. 40 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 36 и 41 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от Секретариат
в администрацията на Министерския съвет,
определен със заповед на министър-председателя по предложение на главния секретар
на Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. Комисия за представяне и обсъждане
на националните преговорни позиции по
законодателния пакет на ЕК „Подготвени за
цел 55“.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. разглеждат и оценяват различни сценарии за постепенното преустановяване на
използването на въглища до 2038 г., включително разглеждат сценарий за ускорено постепенно извеждане от употреба на въглищата
не по-рано от 2030 г. и оценяват дали това
е възможно, като публикуват сценариите и
отправят препоръки към правителството и
Народното събрание, във връзка с приемането
на Пътна карта за неутралност по отношение
на климата.“
Заключителна разпоредба
§ 3. В Правилника за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, приет с Постановление
№ 108 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ,
бр. 41 от 2022 г.), в чл. 8 се правят следните
допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. Комисия за представяне и обсъждане
на националните преговорни позиции по
законодателния пакет на ЕК „Подготвени за
цел 55“.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. разглеждат и оценяват различни сценарии за постепенното преустановяване на
използването на въглища до 2038 г., включително разглеждат сценарий за ускорено постепенно извеждане от употреба на въглищата
не по-рано от 2030 г. и оценяват дали това
е възможно, като публикуват сценариите и
отправят препоръки към правителството и
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Народното събрание, във връзка с приемането
на Пътна карта за неутралност по отношение
на климата.“
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4829

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на финансите
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. в размер до 150 000 000 лв. за
компенсиране на физическите лица, крайни
потребители на моторни горива.
(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. 4.4 в Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. По бюджета на Министерството
на финансите за 2022 г., по „Политика в
областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма
„Администриране на държавните приходи“,
се създава администриран разходен параграф
„Компенсиране на физическите лица, крайни
потребители на моторни горива“ в размер на
сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. по „Политика
в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма
„Администриране на държавните приходи“,
и показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 се изплащат
чрез бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. на базата на действително
извършени разходи.
Чл. 4. Министърът на финансите на базата на фактически извършените разходи да
извърши 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 основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 4.4, чл. 74, ал. 1 и
чл. 112, ал. 19 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
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§ 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
4830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 101 800 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за
съдебната власт за периода от 1 април 2022 г.
до 30 юни 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2022 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2022 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4831
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2022 г. за
одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2022 г.
(ДВ, бр. 54 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на подразделение
„Заключителни разпоредби“ се изменя така:
„Преходни и заключителни разпоредби“
и в него се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нов § 1:
„§ 1. В срок до 31 август 2022 г. министърът
на културата и директорът на Националния
институт за недвижимо културно наследство
да определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 25 на сто от досегашния
размер, на служителите от администрацията
на Министерството на културата и на служителите в Националния институт за недвижимо
културно наследство.“
2. Досегашните § 1 – 3 стават съответно
§ 2 – 4.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4832

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 29 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
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2022 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многост ранна дип ломац и я“, бюд жет на
програма „Меж дународно сътрудничество
за развитие и хуманитарна помощ“ – със
120 210 лв.;
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2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация
и публичните дейности в подкрепа на целите
на външната политика“, бюджетна програма
„Публична дипломация“ – със 120 210 лв.
Чл. 2. По бюджета на Министерството
на външните работи за 2022 г. по „Политика в областта на публичната дипломация и
публичните дейности в подкрепа на целите
на външната политика“, бюджетна програма
„Публична дипломация“, да се създадат два администрирани разходни параграфа „Дейности
по провеждането на специализиран семинар
по „Енергийна и климатична дипломация“
за представители на държавите от Западните
Балкани и Черноморско-Кавказкия регион“ в
размер 89 630 лв. и „Дейности по изграждане
на институционален капацитет на Дипломатически институт към Министерството на
външните работи и европейската интеграция
(МВнРЕИ) на Република Молдова“ в размер
30 580 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 основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 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
4833

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за увеличаване на разходите за персонал
по бюджета на Националния осигурителен
институт за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер на 5 500 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за увеличаване
на разходите за персонал по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на трансферите
по централния бюджет за 2022 г.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 31 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52
от 2022 г.).
§ 2. (1) Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
(2) В рамките на сумата по чл. 1 управителят на Националния осигурителен институт
определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни работни заплати на
служителите на Националния осигурителен
институт считано от 1 юли 2022 г.
(3) Еднократното увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на
служителите на Националния осигурителен
институт се извършва въз основа на акт на
управителя на Националния осигурителен институт, издаден в срок до 30 септември 2022 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4834

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи
в размер 21 960 100 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
за увеличаване на разходите за персонал по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за достигане на минималните
нива на заплащане, договорени в Колективния
трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“
2022 г. за второстепенните разпоредители към
министъра на здравеопазването.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2022 г. за изпълнение
на политики в област „Здравеопазване“ за
увеличение на трудовите възнаграждения на
медицинския персонал, зает в здравните и
лечебните заведения, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет към
министъра на здравеопазването, и в здрав-
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ните кабинети в държавните и общинските
детски градини и училища, в детските ясли
и яслените групи към детски градини чрез
увеличаване на стойностните показатели на
стандартите за тяхното финансиране, с цел
достигане на минималните нива на заплащане,
договорени в колективния трудов договор в
отрасъл „Здравеопазване“, по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по показател „Персонал“ по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. по политики и програми, както следва:
1. по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Държавен здравен
контрол“ – със 713 300 лв.;
2. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Промоция
и превенция на незаразните болести“ – с
1 246 700 лв.;
3. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“ – със 766 700 лв.;
4. по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични
групи от населението“ – с 233 300 лв.;
5. по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Спешна
медицинска помощ“ – с 10 133 300 лв.;
6. по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Психиатрична помощ“ – с 2 340 000 лв.;
7. по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно
положение, майчино и детско здравеопазване“ – с 5 013 400 лв.;
8. по „Политика в областта на диагнос
тиката и лечението“, бюджетна програма
„Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ – с
1 513 400 лв.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 3.6 и чл. 77, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 8 241 700 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
за осигуряване на подкрепа на персонала на
първа линия, пряко ангажиран с дейности
по предотвратяване разпространението на
COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г. за изплащане на
допълнителни възнаграж дения за постигнати резултати на служители в системата
на Министерството на здравеопазването и
подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия
на труд по време на обявената извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на COVID-19 и до три месеца
след нейната отмяна, съгласно чл. 15а, ал. 2 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
за преодоляване на последиците, включително
за дейности, свързани с поставяне на ваксини
срещу COVID-19.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики
в област „Здравеопазване“ за осигуряване на
подкрепа на персонала на първа линия, пряко
ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за
поставяне на ваксини на здравно неосигурени
лица за шест месеца по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
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(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 3.1 във връзка с
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4836

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 6 354 073 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за
изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., приета с Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г. – 623 256 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за
2022 г. – 5 730 817 лв., разпределени съгласно
приложението.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 2.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. на базата на фактически
извършени разходи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и т. 2 от Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г. за
приемане на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища за
периода 2020 – 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община
Белица

Област

Дейност/предназначение

Средства
(в лв.)

Благоевград Пристройка, отредена за Детска градина към обществена
сграда, с. Горно Краище

97 237

Благоевград Благоевград Изграждане на пристройка към съществуваща сграда на VII
СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград

476 365

Петрич

Благоевград Пристройка на два етажа към съществуваща Детска градина
№ 2 „Здравец“, гр. Петрич

178 722
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Дейност/предназначение

С Т Р. 2 1
Средства
(в лв.)

Сандански

Благоевград Изграждане на нова детска градина в ж.к. „Спартак“, гр. Сандански

Айтос

Бургас

Изграждане нова сграда на Детска градина в УПИ I, кв. 136,
гр. Айтос

205 930

Бургас

Бургас

Детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ в УПИ I, кв. 7, к-с „Братя Миладинови“,
гр. Бургас – 1 121 743 лв.; Изграждане на Детска градина
„Синчец“ – филиал в УПИ ХIII, кв. 32 по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас – 30 283 лв.; Изграждане на Детска
градина „Надежда“, блок В, УПИ I, кв. 121, зона „В“, ж.р.
„Меден рудник“, гр. Бургас – 131 146 лв.; Изграждане на нов
учебен корпус в двора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ
„Н. Обрешков“ в УПИ I, кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас – 35 784 лв.

1 318 956

34 725

Долни
чифлик

Варна

Пристройка към основна сграда и изграждане на пристройка
и реконструкция на физкултурен салон към СУ „Васил Левски“, гр. Долни чифлик

55 088

Велико
Търново

Велико
Търново

Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едносменен режим на обучение – гр. В. Търново

410 701

Видин

Видин

Пристрояване сградата на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин

28 750

Габрово

Габрово

Реконструкция, обзавеждане и оборудване на сграда и дворно
пространство – база 2 в с. Яворец на детска градина „Дъга“

13 092

Радомир

Перник

Пристрояване на две нови помещения към Детска градина
„Слънце“, гр. Радомир

369 216

Червен бряг Плевен

Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина, гр. Червен бряг, ул. Бено Вълчев № 3

92 732

Котел

Сливен

Пристрояване и благоустрояване на ОУ „Кап. Петър Пармаков“, с. Градец

6 939

Нова Загора Сливен

Изграждане на нова сграда с две учебни стаи, физкултурен
салон, стая за ресурсен учител и столова с разливна в НУ
„Св. Паисий Хилендарски“, гр. Нова Загора

30 333

Ботевград

Софийска

Преустройство и пристройка на детска градина „Кокиче“,
Ботевград

185 119

Костенец

Софийска

Изграждане на пристройка към физкултурен салон в СУ „Св.
Климент Охридски“, гр. Костенец

86 160

Костинброд Софийска

Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи в
УПИ I-2757, кв. 100, гр. Костинброд – 59 721 лв.; Пристрояване
и реконструкция на детска градина „Виолина“ в УПИ I – за
детски градини, кв. 42А, с. Петърч – 22 845 лв.

82 566

Преустройство, реконструкция и пристрояване на детска градина в УПИ XV, кв. 17 по плана на гр. Самоков във филиал
на детска градина „Пролет“ – 315 548 лв.; Двуетажна пристройка и преустройство на част от детска градина „Детелина“
в УПИ I, кв. 219 по плана на гр. Самоков – 232 415 лв.; Пристройка и преустройство на част от детска градина „Зорница“
в УПИ XIX, кв. 180 по плана на гр. Самоков – 61 954 лв.;
Пристройка за столова и два броя класни стаи към ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в УПИ I, кв. 97 по плана на
гр. Самоков – 1336 лв.

611 253

Самоков

Софийска

Своге

Софийска

Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в
Детска градина – УПИ V-379 „За социални дейности“, кв. 7,
с. Церово

239 939

Казанлък

Стара Загора Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

553 842

Мъглиж

Стара Загора Пристрояване на двуетажен корпус на ОДЗ „Камбанка“,
гр. Мъглиж, и изграждане на прилежащата инфраструктура

194 021
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Дейност/предназначение

Стара Загора Стара Загора Изграждане на нова детска градина в кв. „Възраждане“, гр. Стара Загора – 430 767 лв.; Изграждане на многофункционална
сграда, образователни съоръжения, общежитие, столова и
дворно пространство в УПРИ II – училище, кв. 412, гр. Стара
Загора, за нуждите на ПГКНМА – 23 010 лв.
Ямбол

Ямбол

Разширение на ОБУ „Д-р Петър Берон“, гр. Ямбол – учебна
сграда с 5 класни стаи и обслужващи помещения, реконструкция на сграда и обновяване на дворното пространство
ОБЩО

БРОЙ 62
Средства
(в лв.)

453 777

5 354
5 730 817
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Отново заедно“, одобрена с Решение № 302
на Министерския съвет от 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер на 4 410 500 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 3 911 750 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 439 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 32 750 лв.;
4. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 27 000 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 се осигурява
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за изпълнение на политики
по чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2,
3 и 4 да извършат съответните промени по
бюджетите си за 2022 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и чл. 55a от Закона за
публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от
Закона за държавния бюджет на Република
България и във връзка с т. 4 от Решение № 302
на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и на кметовете на
съответните общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Област

Община

Велико Търново Свищов
Велико Търново Стражица

Средства
(в лв.)
37 250
9 500

Бойница

Видин

Видин

Видин

Кула

3 500

Видин

Чупрене

5 750

Враца

Бяла Слатина

5 000

Враца

Враца

40 000

Средства
(в лв.)

Враца

Козлодуй

26 000

Разпределение на допълнителните трансфери
за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Отново заедно“
Община

С Т Р. 2 3

Видин

Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Област

ВЕСТНИК

3 000
38 000

Враца

Мездра

6 000

Благоевград

Банско

13 000

Враца

Мизия

12 000

Благоевград

Благоевград

64 000

Враца

Роман

3 000

Благоевград

Гоце Делчев

18 500

Враца

Хайредин

Благоевград

Гърмен

9 000

Габрово

Габрово

30 000

Благоевград

Петрич

8 250

Габрово

Севлиево

25 750

Благоевград

Сандански

24 250

Добрич

Генерал Тошево

Благоевград

Сатовча

19 500

Добрич

Добрич

Благоевград

Симитли

10 500

Добрич

Добричка

6 000

Благоевград

Хаджидимово

5 500

Добрич

Каварна

9 250

Благоевград

Якоруда

8 750

Добрич

Крушари

6 000

Бургас

Айтос

11 250

Кърджали

Кирково

8 500

Бургас

Бургас

235 500

Кърджали

Крумовград

Бургас

Карнобат

40 000

Кърджали

Кърджали

57 000

Бургас

Несебър

7 000

Кърджали

Момчилград

13 250

Бургас

Поморие

16 750

Кърджали

Черноочене

8 750

Бургас

Руен

18 000

Кюстендил

Бобов дол

3 250

Бургас

Созопол

3 000

Кюстендил

Дупница

24 000

Бургас

Сунгурларе

9 500

Кюстендил

Кюстендил

23 250

Варна

Аврен

3 500

Ловеч

Ловеч

21 000

Варна

Аксаково

15 250

Ловеч

Троян

6 000

Варна

Белослав

18 000

Варна

Бяла

Варна

Варна

Варна

4 000

5 500
70 000

8 750

Ловеч

Угърчин

6 500

Монтана

Берковица

2 750

130 750

Монтана

Бойчиновци

6 000

Ветрино

5 750

Монтана

Брусарци

3 250

Варна

Вълчи дол

9 250

Монтана

Вълчедръм

6 000

Варна

Девня

9 250

Монтана

Монтана

Варна

Долни чифлик

8 000

Монтана

Чипровци

3 000

Варна

Дългопол

18 250

Монтана

Якимово

4 000

Варна

Провадия

16 250

Пазарджик

Батак

3 000

Велико Търново Велико Търново

75 000

Пазарджик

Велинград

Велико Търново Горна Оряховица

16 250

Пазарджик

Лесичово

7 500

Пазарджик

Пазарджик

64 750

Велико Търново Златарица

4 500

Пазарджик

Панагюрище

16 500

Велико Търново Лясковец

3 000

Пазарджик

Септември

13 750

Перник

Брезник

Велико Търново Елена

Велико Търново Павликени

30 750

14 000

48 750

29 000
3 000

6 500

С Т Р.
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Област

Община

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)

Област
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Община

Средства
(в лв.)
7 000

Перник

Перник

34 500

София област

Долна баня

Плевен

Гулянци

11 000

София област

Етрополе

3 000

Плевен

Долна
Митрополия

София област

Златица

7 750

Плевен

Долни Дъбник

София област

Ихтиман

Плевен

Кнежа

12 750

София област

Копривщица

Плевен

Левски

11 000

София област

Костенец

16 750

София област

Костинброд

11 000

Плевен

Плевен

9 500

София област

Пирдоп

9 500

Плевен

Пордим

6 250

София област

Правец

8 500

Плевен

Червен бряг

25 000

София област

Самоков

Пловдив

Брезово

2 750

София област

Своге

Пловдив

Калояново

6 250

София област

Сливница

Пловдив

Карлово

37 500

Стара Загора

Гурково

Пловдив

„Марица“

8 250

Стара Загора

Гълъбово

10 000

Пловдив

Перущица

59 500

Пловдив

Пловдив

Пловдив
Пловдив

13 000
3 500

22 500
3 000

17 750
3 000
12 250
5 750

3 500

Стара Загора

Казанлък

235 000

Стара Загора

Николаево

Първомай

14 500

Стара Загора

Павел баня

Раковски

11 750

Стара Загора

Стара Загора

55 750

Пловдив

„Родопи“

6 000

Стара Загора

Чирпан

19 750

Пловдив

Садово

6 000

Търговище

Антоново

3 000

Пловдив

Стамболийски

13 250

Търговище

Омуртаг

5 250

Пловдив

Съединение

3 000

Търговище

Опака

9 250

Разград

Завет

3 000

Търговище

Попово

24 250

Търговище

44 000

6 000
3 000

Разград

Исперих

12 250

Търговище

Разград

Кубрат

14 250

Хасково

Димитровград

3 000

Ивайловград

5 000

Разград

Лозница

12 750

Хасково

Разград

Разград

44 250

Хасково

Любимец
Свиленград

8 250

Разград

Самуил

5 500

Хасково

Русе

Ветово

5 250

Хасково

Симеоновград

Русе

Русе

26 000

Хасково

Стамболово

10 250

Силистра

Главиница

7 500

Хасково

Тополовград

9 000

Силистра

Силистра

46 500

Хасково

Харманли

23 750

Силистра

Ситово

3 000

Хасково

Хасково

95 500

Сливен

Котел

3 000

Шумен

Велики Преслав

9 000

Сливен

Сливен

98 000

Шумен

Венец

4 500

Сливен

Твърдица

23 250

Шумен

Каолиново

4 000

Смолян

Борино

Шумен

Каспичан

6 750

Смолян

Девин

Шумен

Никола Козлево

8 250

Смолян

Златоград

Шумен

Смядово

6 250

Смолян

Мадан

Шумен

Хитрино

Смолян

Неделино

Шумен

Шумен

Смолян

Смолян

Ямбол

Болярово

6 000

София-град

Столична

Ямбол

Стралджа

15 250

София област

Антон

Ямбол

„Тунджа“

София област

Ботевград

Ямбол

Ямбол

38 000

София област

Горна Малина

ОБЩО

3 911 750

3 000
12 750
3 000
10 250
5 750
11 250
719 750
3 000
31 250
9 500

4838

18 000
5 500

3 500
24 000

8 750
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. за ремонтни дейности в
институции в системата на предучилищното
и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за
2022 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 50 000 000 лв.
за финансиране на ремонтни дейности на
п ублична образователна инфраст ру кт у ра,
ползвана от институции в системата на пред
училищното и училищното образование.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят от
министъра на образованието и науката между
институции, отговарящи за поддръжката на
публична образователна инфраструктура, като
50 на сто от средствата се предоставят авансово, а остатъкът – на базата на фактически
извършени разходи.
Чл. 2. Средствата да се осигурят за сметка
на преструктуриране на разходи/трансфери в
централния бюджет за 2022 г.
Чл. 3. Със средствата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г.
Чл. 4. Със средствата по чл. 1, ал. 1 се
увеличават показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 5. 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. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4839

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г. за
компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода 1 май – 30 юни 2022 г. за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
608 729 лв., разпределени по бюджетите на
общините за 2022 г. съгласно приложението, за
компенсиране на извършените от родителите
разходи за периода 1 май – 30 юни 2022 г. за
отглеждането и обучението на децата, които
не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на
свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12
от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места (ДВ, бр. 46
от 2022 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 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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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи
за отглеждането и обучението на децата,
които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради
липса на свободни места за периода 1 май –
30 юни 2022 г.
№
по
ред

Община

Област

1.

Столична

София-град

2.

Пловдив

Пловдив

ОБЩО

Средства
за общината
(лв.)
604 637
4 092
608 729

4840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2022 г. за превоз
на пътници по нерентабилни автобусни линии
във вътрешноградски транспорт и транспорта
в планински и други райони за 2022 г. и за
превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от
заключителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на
общините за 2022 г. за субсидиране на превоз
на пътниците, както следва:
1. по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони;
2. по междуселищни автобусни линии извън
тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. в размер до 16 500 000 лв. по чл. 1, ал. 1,
т. 1 – за сметка на предвидените разходи в
централния бюджет за изпълнение на политики
по чл. 1, ал. 5, т. 13.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.;
2. в размер до 20 000 000 лв. по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – за сметка на предвидените разходи в
централния бюджет за изпълнение на политики
по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 1 се
предоставят в съответствие с чл. 14 от Наредбата за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените

ВЕСТНИК
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приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния
транспорт, предвидени в нормативни актове
за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински
и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския
съвет от 2015 г.
Чл. 3. Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 се
предоставят на общините съгласно приложение № 1.
Чл. 4. (1) Кметовете на общини предоставят
средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 на превозвачи,
които спазват нормативно установения ред
и правилата за извършване на обществен
превоз на пътници, предвидени в Закона
за автомобилните превози и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане, и
с които съответната община има сключени
договори по автобусни линии от утвърдените
транспортни схеми – републиканска, междуобластна, областни и общински, не по-късно
от 5 юли 2022 г., отговарящи на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1370 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се
допуска свръхсубсидиране.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 2, т. 2 се предоставят от общините на превозвачи при
условия и по ред, определени в указанията
по приложение № 2.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет, включително
на бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 13.3 и
13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта и
съобщенията и 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
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Приложение № 1
към чл. 3
Общини

1

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)
2

13022

Белица

73529

Благоевград

262729

Гоце Делчев

175396

Гърмен

0

Кресна

41396

Петрич

258242
0

Сандански

179307

Сатовча

104429

Струмяни

0
36899

Хаджидимово

0

Якоруда

0

БУРГАСКА ОБЛАСТ
Айтос

0

Бургас

125122

Камено

49446

Карнобат
Малко Търново

111498
0

Несебър

23041

Поморие

24470

Приморско
Руен

5728
0

Созопол

11780

Средец

62646

Сунгурларе
Царево

0
10316

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Аврен

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

1

2

Вълчи дол
Долни чифлик

Банско

Симитли

Общини

Девня

БЛАГОЕВГРАДСКА
ОБЛАСТ

Разлог

23247

122030

Суворово

37844

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА
ОБЛАСТ
Велико Търново

159171

Горна Оряховица

211062

Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов

139513
69139
218051
82253
0

ВИДИНСКА ОБЛАСТ
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин

35244
0
0
310141

Грамада

17492

Димово

42556

Кула
Макреш

0
0

Ново село

20353

Ружинци

34336

Чупрене

0

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ
Борован

0

Бяла Слатина

149945

Враца

275303

Криводол

0

0
59670

Сухиндол

Козлодуй

211350

80283

Стражица

0

Ветрино

122984

Провадия

0

Варна

16971
0

Белослав

3411

0

Дългопол

Аксаково
Бяла

С Т Р. 2 7

Мездра
Мизия
Оряхово

67396
68276
123163
0
45146
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Общини

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

Общини

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

1

2

1

2

Роман
Хайредин

45146
0

ГАБРОВСКА ОБЛАСТ

Ловеч

209560

Луковит

112460

Тетевен

125168

Троян

130330

Габрово

266434

Дряново

49005

Угърчин

Севлиево

148785

Ябланица

Трявна

48095

0

МОНТАНСКА ОБЛАСТ
Берковица

ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

56828

110168

Балчик

22672

Бойчиновци

0

Генерал Тошево

79636

Брусарци

0

Добрич-град

321726

Вълчедръм

Добричка

0

Вършец

Каварна

0

Георги Дамяново

0

Лом

Крушари

0
46747
0
168138

Тервел

105347

Медковец

Шабла

19317

Монтана

232234

Чипровци

28995

КЪРДЖАЛИЙСКА
ОБЛАСТ

Якимово
ПАЗАРДЖИШКА
ОБЛАСТ

0

0

Ардино

89555

Джебел

56038

Кирково

158102

Батак

24686

Крумовград

124664

Белово

49625

Кърджали

275338

Брацигово

63096

85706

Велинград

0

Момчилград
Черноочене
КЮСТЕНДИЛСКА
ОБЛАСТ

0

Бобов дол

45766

Бобошево

0

Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино

224355
0
247027
0

Лесичово

526736

Панагюрище

102047

Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница

15721

Брезник

Сапарева баня

27951

Земен

0

82379
0
167113
30217
0

ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

Рила
Трекляно

0

Пазарджик

Ковачевци

46793
0
16656

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Перник

278710

Априлци

0

Радомир

92496

Летница

0

Трън

0
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Общини

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

1

2

ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол

50560
0
124979
79087
0
115825
58096
291364

Пордим

39040

Червен бряг

0

Кнежа
ПЛОВДИВСК А
ОБЛАСТ

0

Брезово
Калояново

41613
0
343984

Кричим

0

74708

Две могили

51433

Иваново

61594

Русе

0

Ценово
СИЛИСТРЕНСКА
ОБЛАСТ

0

Алфатар
Главиница
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

0
0

Съединение

58411

Хисаря

49400

Куклен

20865
0

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ
66182
0
106139
0

0
76991
172823
42989
238735
0
94376

СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ

Сливен

Стамболийски

524020

Сливо поле

0
434392
143524
130349
132418

Садово

0
82818

Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“

Лозница

2

Ветово

Котел

Кубрат

1

Бяла

0
104717

Исперих

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

Борово

Лъки
„Марица“

Завет

Общини

Дулово
339774

Карлово

Сопот

С Т Р. 2 9

РУСЕНСКА ОБЛАСТ

Плевен

Асеновград

ВЕСТНИК

Нова Загора
Твърдица

143406
0
499271
0

СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
Баните

25495

Борино

20720

Девин

70228

Доспат

0

Златоград

72307

Мадан

76325

Неделино

0

Рудозем

63096

Смолян

102514

Чепеларе
СОФИЯ (Столична)
ОБЛАСТ

0
852800

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Разград

143335

Самуил

0

Божурище

26944

Цар Калоян

0

Ботевград

176556

Антон

0

С Т Р.

30
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Общини

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

Общини

Допълнителни трансфери за превоз на пътници по междуселищни
автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1
и 2 от заключителните
разпоредби на Зако на за автомобилните
превози в размер до
(в лв.)

1

2

1

2

Годеч

39472

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Горна Малина

46629

Димитровград

Долна баня

0

239204

Ивайловград

0
0

Драгоман

30937

Любимец

Елин Пелин

48267

Маджарово

Етрополе

69454

Минерални бани

28518

Златица

25533

Свиленград

99115

Ихтиман

117497

Копривщица

0

Костенец

64814

Костинброд

64176

Мирково

12942

Пирдоп

35137

Правец

30910

Самоков

93197

Своге
Сливница
Чавдар

125087
0
7762

Симеоновград

61081

Стамболово

38393

Тополовград

140690

Хасково

160377

ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
Велики Преслав

78359

Венец

49337

Върбица

92721

Каспичан

51631

Никола Козлево

Братя Даскалови

0

Хитрино

0

Шумен

Нови пазар
Смядово

30496

Казанлък

329847

0

Каолиново

0

Гълъбово

84068

Харманли

Челопеч
СТАРОЗАГОРСКА
ОБЛАСТ
Гурково

0

0
95220
0
0
233286

ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
Болярово

16773
99682

Мъглиж

74050

Елхово

Николаево

40262

Стралджа

92739

„Тунджа“

167832

Опан
Павел баня
Раднево

0
86721
0

Стара Загора

295573

Чирпан
ТЪРГОВИЩК А
ОБЛАСТ
Антоново

127174

Омуртаг
Опака
Попово

0
0
158480

Търговище

265617

53843

Ямбол
ВСИЧКО

0
20 000 000

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
Указания за разпределяне на средствата,
определени в приложение № 1 към чл. 3
Определените за всяка община на територията на Република България средства в
приложение № 1 към чл. 3 се разпределят
от общините на превозвачи, на които са
възложили превози по автобусни линии от
утвърдените транспортни схеми – републи-
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канска, междуобластна, областни и общински,
в съответствие с разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз
с железопътен и автомобилен транспорт и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент (ЕО)
№ 1370/2007) и които спазват правилата за
извършване на обществен превоз на пътници.
Средствата са целеви и не се допуска
разходването им за други дейности от общините. На общините, които са заявили, че не
са възложители на междуселищни автобусни
линии от утвърдени транспортни схеми, не
са разпределени средства в приложение № 1
към чл. 3.
За целите на разпределението общините
ползват принципа от част четвърта, глава
трета от Наредбата за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните
актове за определени категории пътници, за
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на
превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с Постановление
№ 163 на Министерския съвет от 2015 г. и
Регламент (ЕО) № 1370/2007.
Всяка община разпределя средствата по
еднакъв начин за всички превозвачи, които
кандидатстват за субсидиране на пътнически
превози по междуселищни автобусни линии,
извън тези по Наредбата, в рамките на размера на средствата, определени є в приложение
№ 1 към чл. 3.
Превозвачите кандидатстват за субсидии по
междуселищни автобусни линии, извън тези по
Наредбата, със следните попълнени справки
по образци, приложени към тези указания:
1. приложение № 1 – междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата, с
които се кандидатства за субсидии за 2022 г.;
2. приложение № 2 – справка за финансовите резултати от извършените междуселищни
превози през 2022 г. по линиите, включени в
приложение № 1 към тези указания, която се
попълва към конкретен отчетен период (към
31.08.2022 г. и към 31.12.2022 г.), както следва:
· в ред 1 се попълва общият пробег по
междуселищни автобусни линии, извън тези
по Наредбата, за 2022 г., в хиляди километри
(сумата от пробезите, посочени в справка –
приложение № 1 към тези указания);
· в ред 2 се отчита в хиляди броят на
превозените пътници за съответния период;
· в ред 3 се отчитат в левове общите
приходи от дейността по предоставяне на
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превозни услуги, за които се кандидатства
за субсидиране;
· в ред 3.1. се отчитат в левове нетните
приходи от продажби от извършваната дейност
(продажба на превозни документи);
· в ред 3.2. се посочват в левове всички
получени компенсации за безплатните и по
намалени цени превози от централния бюджет за конкретния отчетен период, които
общината реално е изплатила на превозвача
за посочените в приложение № 1 към тези
указания междуселищни автобусни линии;
· в ред 3.3. се отчитат в левове други приходи от извършваната дейност, които включват
и средствата, получени по икономическите
мерки на национално ниво, свързани с пандемията от COVID-19, които имат отношение
към автомобилния транспорт.
Във връзка с горното превозвачите биха
могли да използват разпоредбите на чл. 55,
ал. 3 и чл. 58, ал. 1 и 2 от Наредбата, които
са приложими по отношение на разпределението на разходите между отделни дейности,
като същите принципи могат да се използват
аналогично за разпределение и на други приходи от различни видове дейности (например
приходи от реклама, приходи от икономически мерки на национално ниво, свързани с
COVID-19, и др.);
· в ред 4 се отчитат в левове общите
разходи за дейността по предоставяне на
превозни услуги, за които се кандидатства
за субсидиране;
· в ред 4.1. – в ред а) се отчитат разходите
за суровини и материали, в т.ч.: гориво (ел.
енергия);
· в ред 4.2. – ред а) и ред б) се отчитат в
левове разходи за персонала, в т.ч.: разходи
за възнаграждения и разходи за осигуровки;
· в ред 5 се отчита в левове загубата, която се изчислява, като от общите разходи се
извадят общите приходи (ред 4 – ред 3);
· в ред 6 се отчита в левове разумна
печалба, ако такава е предвидена в акта за
възлагане, в размер до 5 на сто от общия
размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по предоставяне
на пътнически превозни услуги, по които се
кандидатства за субсидиране; в случай че
предвидената по договор разумна печалба е
в по-голям размер, разликата е за сметка на
съответната община;
· в ред 7 се отчита в левове нетен финансов ефект, който се изчислява като сбор от
загубата и разумната печалба (ред 5 + ред 6).
Справките по приложение № 1 и приложение № 2 към тези указания се подават
от превозвачите към общините, с които
и мат ск л ючен и дог овори за изп ъ л нен ие
на превози по съответните междуселищни
автобусни линии, като данните се изчисляват с натрупване за съответните отчетни
периоди от 01.01.2022 г. – 31.08.2022 г. и от
01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
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Кметовете на общини определят сроковете
за кандидатстване, разпределение и предоставяне на средствата на превозвачите.
За посочените в приложение № 1 към тези
указания междуселищни линии се извършва
проверка за съответствие по договор. За
субсидиране се допускат само линии, които
са включени в договорите за възлагане на
превозите.
За линии, които се поддържат главно поради
историческия интерес към тях или туристическото им значение, не се предоставят средства
съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007.
Не се допуска в списъците да се включват за субсидиране линии, възложени след
05.07.2022 г. Изключение е, когато общината сключи анекс към съществуващ преди
05.07.2022 г. договор за възлагане на превозите.
Средства по една автобусна лини я се
разпределят само и единствено от общината
възложител на превозите по нея, независимо
че линията може да преминава през територията на няколко общини.
Ако междуселищна автобусна линия или
част от нея се субсидира по реда на Наредбата,
не се допуска субсидиране със средства на
същата междуселищна автобусна линия или
друга част от нея.
Когато общината се обслужва от повече
от един превозвач, разпределението на средствата между отделните оператори, с които
една община има сключени договори, се извършва в един и същ момент, след получаване
на всички заявки в определен от общината
срок. Средствата се разпределят въз основа на
приет от общинския съвет механизъм, с ясно
определени критерии и показатели, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.
Кметовете на общини извършват проверка
на данните, предоставени от превозвачите,
като в случай на възникнала необходимост
или констатирана нередовност изискват допълнителни документи, включително и от
трети лица.
Субсидии за пътнически превози се предоставят от общините на превозвачите до размер,
който не превишава сумата, съответстваща
на нетния финансов ефект.
В случаите, когато размерът на необходимите средства за субсидии на дадена община
надвишава размера на определените є средства
в приложение № 1 към чл. 3, полагащите се на
превозвачите суми се намаляват съразмерно
на недостига за всички превозвачи.
С оглед избягването на свръхкомпенсиране
след приключване на бюджетната година кметът на общината изчислява нетния финансов
ефект за цялата предходна година поотделно за
всички субсидирани превозвачи, с които има
сключен договор, на база данните от справките
по приложения № 1 и № 2 към тези указания
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към 31 декември 2022 г. За осъществяване
на контрол във връзка с предоставянето на
средствата за субсидиите, както и в случаите,
когато възприетият от съответната община
механизъм за разпределяне на сумите налага
това, кметовете на общините могат да изискват
всяка допълнителна аналитична и/или друга
информация от превозвачите, удостоверяваща
отчетените в справките по приложения № 1
и № 2 към тези указания данни. В случай че
се установи, че на превозвач е предоставена
субсидия в размер, превишаващ необходимия, разликата в повече се възстановява от
превозвача в общинския бюджет най-късно в
едномесечен срок от установяване на превишението, заедно с дължимата лихва. Когато
превозвачите дължат суми за неустойки или
обезщетения по сключените с кметовете на
общините договори за обществен превоз на
пътници, дължимите суми се превеждат в
съответствие с предвиденото в договорите.
При наличие на данни за нарушения или
непълна, неточна и/или невярна информация, посочена в справките по приложения
№ 1 и № 2 от тези указания, до изясняване
на обстоятелствата и/или отстраняване на
нарушенията кметът на общината не разпределя и не предоставя средства за субсидии на
съответния превозвач.
Кметовете на общините носят отговорност
за спазването на договорите, финансовата
дисциплина и законосъобразното разходване
на предоставените на съответната община
средства.
След изтичане на всяка финансова година,
до 31 март на следващата година, кметовете
на общините публикуват на своята интернет
страница или ако нямат такава – на видно
място по своя административен адрес отчет
за изтеклата година, който съдържа информация за:
1. проведените от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии,
чрез които са възложени обществени услуги
за обществен превоз на пътници;
2. всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги;
3. общия размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и
съответния размер на изплатени на всеки от
превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива.
Предоставените средства се вписват в
справките, които ежегодно в срок до 31 март
кметовете на общините предоставят на Националната агенция за приходите в електронен
вид обобщена справка по образец – приложение № 9 от Наредбата за предоставените
средства на всеки един от превозвачите,
осъществяващи превози на територията на
съответната община.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към
соковете от плодове и някои сходни продукти,
предназначени за консумация от човека
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
изискванията към соковете от плодове и
някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от
човека, приета с Постановление № 219 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2004 г.,
бр. 12 от 2011 г., бр. 100 от 2013 г. и бр. 102
от 2014 г.).
§ 2. Пос та новлен ие т о вл иза в си ла в
14-дневен срок от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за изискванията към соковете от плодове и
някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изиск
ванията относно наименованията, състава,
характеристиките и етикетирането на сок
от плодове, сок от плодове от концентрат,
концентриран сок от плодове, сок от плодове, екстрахиран с вода, дехидратиран сок от
плодове или сок на прах от плодове и нектар
от плодове, наричани по-нататък „сокове от
плодове“ и „нектари от плодове“.
(2) Наредбата не се прилага за напитки,
чиито наименования, състав и характеристики не попадат в обхвата на изискванията на
раздел II. За тях се прилагат общите изисквания за етикетиране, определени с Регламент
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 година за
предоставянето на информация за храните на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на
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Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комиси ята (OB, L 304 от 22 ноември
2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1169/2011“, и с Наредбата за предоставянето
на информация на потребителите за храните,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.).
Раздел II
Изисквания към наименованията, състава и
характеристиките на соковете от плодове и
нектарите от плодове
Чл. 2. (1) Наименованието „сок от плодове“ се използва за ферментиращ, но неферментирал продукт, получен от ядивната
част на здрави, узрели, пресни, охладени
или замразени плодове, от един или повече
видове плодове, смесени заедно, с типичните
за сока на плода, от който е получен, цвят,
аромат и вкус.
(2) Ароматът, пулпът и клетките на плодове,
които се получават с подходящите за целта
физически методи от същите плодове, могат
да бъдат възстановени в сока.
(3) Сок от цитрусови плодове се приготвя
от ядивната част на плода (ендокарп).
(4) Сок от зелени лимони (limа) може да
се приготви от цели плодове.
(5) Сок, получен от плодове със семки, семена или кожица, не може да съдържа части
или компоненти от семки, семена или кожица.
(6) Изискването по ал. 5 не се прилага,
когато части или компоненти от семки, семена или кожица не могат да бъдат отстранени
посредством прилагане на добри производствени практики.
(7) При производството на сок от плодове
се разрешава смесване на сок от плодове и
плодово пюре.
Чл. 3. (1) Наименованието „сок от плодове
от концентрат“ се използва за продукт, получен чрез разреждане на концентриран сок от
плодове, определен в чл. 4, с питейна вода,
която отговаря на изискванията на Наредба
№ 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ,
бр. 30 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г.,
бр. 1 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г., бр. 102 от
2014 г. и бр. 6 от 2018 г.).
(2) Полученият сок от плодове по ал. 1
трябва да има съдържание на твърди разтворими вещества, отговарящи на минималните
стойности по скалата на Брикс за сокове от
плодове от концентрат по приложение № 1.
(3) Когато се произвежда сок от концентрат на плод, който не е включен в списъка
по приложение № 1, минималната стойност
по скалата на Брикс за произведения сок
следва да съответства на стойността за прясно екстрахиран сок от плода, използван за
производството на концентрата.
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(4) Ароматът, пулпът и клетките на плодове,
които се получават с подходящите за целта
физически методи от същите плодове, могат
да бъдат възстановени в сока от плодове от
концентрат.
(5) Сокът от плодове от концентрат се
приготвя чрез подходящи процеси, които
запазват съществените физични, химични,
органолептични и хранителни характеристики на среден тип сок, произведен от същите
плодове.
(6) При производството на сокове от плодове от концентрат е разрешено смесването
на сок от плодове и/или концентриран сок
от плодове с плодови пюрета и/или концентрирано плодово пюре.
Чл. 4. (1) Наименованието „концентриран
сок от плодове“ се използва за продукт, получен от сок от един или повече видове плодове
чрез отстраняване с физически методи на
определена част от водното му съдържание.
Когато концентрираният сок от плодове е
предназначен за директна консумация, трябва
да е отстранено най-малко 50 на сто от водното съдържание на сока от плодове.
(2) Ароматът, пулпът и клетките на плодове,
които се получават с подходящите за целта
физически методи от същите видове плодове,
могат да бъдат възстановени в концентрирания
сок от плодове.
Чл. 5. Наименованието „дехидратиран сок
от плодове“ или „сок на прах от плодове“ се
използва за продукт, получен от сок от един
или повече видове плодове чрез почти пълното
отстраняване с физически методи на водното
съдържание.
Чл. 6. Наименованието „сок от плодове,
екстрахиран с вода“ се използва за продукт,
получен чрез екстракция с вода (по метод
„in-line“ – дифузия) от:
1. месести цели плодове, чийто сок не може
да бъде извлечен чрез физически методи, или
2. изсушени цели плодове.
Чл. 7. (1) Наименованието „нек тар от
плодове“ се използва за ферментиращ, но
неферментирал продукт, получен чрез добавяне на вода, със или без добавяне на
захари и/или мед към соковете от плодове
по чл. 2 – 6, към плодово пюре, към концентрирано плодово пюре или към смес от тези
продукти, и който отговаря на изискванията
по приложение № 2.
(2) В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година
относно хранителни и здравни претенции за
храните (специално българско издание, глава
15, том 18) в нектарите от плодове, произвеждани без добавяне на захари или с намалено
енергийно съдържание, захарите могат да бъдат
заменени изцяло или частично с подсладители
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при спазване изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1333/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 година относно
добавките в храните (OB, L 354 от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1333/2008“.
(3) Ароматът, пулпът и клетките на плодове, които се получават с подходящите за
целта физически методи от същите видове
плодове, могат да бъдат възстановени в нектара от плодове.
Чл. 8. При производството на сокове от
плодове и нектари от плодове могат да се
добавят само следните съставки:
1. витамини и минерали, разрешени с Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно влагането на витамини, минерали и
някои други вещества в храните (специално
българско издание, глава 13, том 59);
2. добавки в храните, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008.
Чл. 9. При производството на сок от плодове, сок от плодове от концентрат и концентриран сок от плодове освен съставките по
чл. 8 се разрешава влагането и на възстановени
аромат, пулп и клетки.
Чл. 10. Възстановяването на соли на винена
киселина се разрешава само в сок от грозде.
Чл. 11. (1) При производството на нектари от плодове освен съставките по чл. 8 се
разрешава и влагането на:
1. възстановени аромат, пулп и клетки;
2. захари и/или мед в количество не по-голямо от 20 на сто от общото тегло на крайния
продукт, и/или
3. подсладители.
(2) Претенция, че нектар от плодове е „без
добавени захари“, както и всяка друга претенция със същото значение за потребителя
може да бъде направена само за продукт,
който не съдържа добавени моно- или дизахариди, или друга храна, използвана заради
подсла ж дащите є свойства, вк лючително
подсладители, определени с Регламент (ЕО)
№ 1333/2008.
Чл. 12. При производството на продуктите
по т. 1, 2.1, 3, 6 и 9 от приложение № 3 се
разрешава добавянето на захари и/или мед.
Чл. 13. За регулиране на киселия вкус
при производството на сокове от плодове и
нектари от плодове се разрешава прибавянето на лимонов сок и/или сок от зелени
лимони, и/или концентриран лимонов сок,
и/или концентриран сок от зелени лимони в
количество не повече от 3 g на литър краен
продукт, изразено като безводна лимонена
киселина.
Чл. 14. При производството на доматен сок
и доматен сок от концентрат в допълнение към
съставките по чл. 8 се разрешава и влагането
на сол, подправки и ароматични билки.
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Чл. 15. (1) При производството на сокове
от плодове, плодови пюрета и нектари, носещи обозначения на използвания плод или
общоприетото наименование на продукта, се
използват видовете плодове, съответстващи на
ботаническото наименование по приложение
№ 1. За видовете плодове, които не са включени в приложение № 1, се използва точното
ботаническо или общоприето наименование.
(2) Стойността по скалата на Брикс за соковете от плодове е тази за прясно екстрахиран
сок от плода и не може да бъде променяна,
освен когато се смесва със сок от същия вид
плод.
(3) Минималната стойност по скалата на
Брикс за сок от плодове или плодово пюре,
произведени от концентрат, е определена в
приложение № 1 и изключва твърдите разтворими вещества на допълнително вложени
незадължителни съставки или добавки.
Чл. 16. При производството на сокове от
плодове и нектари от плодове се разрешава
използването само на:
1. следните технологични практики:
а) механични екстракционни процеси;
б) обичайни физически процеси, включително екстракция с вода (по метод „inline“ – дифузия) на ядивната част на плодове,
с изключение на грозде, за производство на
концентрирани сокове от плодове, при условие
че така получените концентрирани сокове от
плодове отговарят на изискванията на чл. 2 и 3;
в) десулфитиране с механични процеси при
производството на сок от грозде, сулфитирано
със серен диоксид, при условие че общото
количество серен диоксид, съдържащо се в
крайния продукт, е не повече от 10 mg на
литър;
2. следните вещества:
а) ензимни препарати: пектолитични, протеолитични и амилолитични, отговарящи на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1332/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 година относно ензимите в
храните и за изменение на Директива 83/417/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999
на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 258/97 (OB, L 354 от 31 декември 2008 г.);
б) желатин за хранителни цели;
в) танини;
г) силика зол (Silica sol);
д) въглен;
е) азот;
ж) бентонит като адсорбираща глина;
з) химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за утаяване, като
перлит, отмит диатомит, целулоза, неразтворим полиамид, поливинилполипиролидон и
полистирол, които отговарят на изискванията
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на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври
2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за
отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/
ЕИО (специално българско издание, глава
13, том 45), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1935/2004“;
и) химически инертни спомагателни средства за абсорбция, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и които
се използват за намаляване съдържанието на
нарингин и лимоноид в сока от цитрусови
плодове, без да се изменя значително съдържанието на лимоноидни глюкозиди, киселини,
захари (включително олигозахариди) или на
минерали;
к) растителни протеини, извлечени от
пшеница, грах или картофи, за избистряне.
Раздел III
Изисквания към етикетирането на соковете
от плодове и нектарите от плодове
Чл. 17. (1) Предлаганите на пазара сокове
от плодове и нектари от плодове се обозначават с наименованията по чл. 2 – 7, когато
отговарят на изискванията по раздел II.
(2) За някои продукти по ал. 1 могат да
се използват като алтернатива и специфичните обозначения на езика при условията по
приложение № 3.
(3) Наименованията по ал. 1 и 2 се използват
в търговските наименования единствено на
продукти, които отговарят на изискванията
на наредбата.
Чл. 18. Предлаганите на пазара сокове от
плодове и нектари от плодове се етикетират
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1169/2011 и на Наредбата за предоставянето
на информация на потребителите за храните.
Чл. 19. Когато сок от плодове и нектар от
плодове е получен само от един вид плод, в
наименованието му думата „плод“ се заменя
с името на плода.
Чл. 20. (1) Към наименованието на соковете
от плодове и нектарите от плодове, които са
произведени от два или повече видове плодове, с изключение на случаите, при които
лимоновият сок и/или сокът от зелени лимони е използван като подкиселител съгласно
чл. 13, се добавят имената на използваните
плодове, изброени в низходящ ред, съобразно количеството на вложените сокове или
пюрета от тях.
(2) Когато сок от плодове и нектар от плодове е произведен от три или повече видове
плодове, се допуска вместо изброяването на
имената на използваните плодове да се използва изразът „няколко вида плодове“ или
друг еднозначен термин или да се посочи
броят на видовете вложени плодове.
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Чл. 21. Технологично необходимите вещества за възстановяване на първоначалното
състояние на соковете от плодове и нектарите
от плодове могат да не се включват в обявения
върху етикета списък на съставките.
Чл. 22. Когато към сок от плодове са
добавени повече от необходимите за възстановяване пулп или клетки, това се означава
при етикетирането.
Чл. 23. При етикетирането на концентриран сок от плодове, който не е предназначен
за предлагане на крайния потребител, се
отбелязват наличието и количеството на добавените лимонов сок, сок от зелени лимони
или киселини, разрешени за влагане в храни
съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008. Тази
информация се нанася на опаковката или върху
етикета, трайно прикрепен към опаковката,
или в придружаващата документация.
Чл. 24. (1) При етикетирането на смес от
сок от плодове и сок от плодове от концентрат
и на нектар от плодове, произведен отчасти
или изцяло от един или повече концентрирани продукти, върху етикета се изписват и
изразите „от концентрат/и“ или „частично от
концентрат/и“ в зависимост от случая.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да е
разположена в близост до наименованието
на сока от плодове или нектара от плодове,
да е изписана четливо и да се вижда ясно.
Чл. 25. (1) При етикетирането на нектари
от плодове минималното съдържание на сок
от плодове, пюре от плодове или смес от тях
се обозначава чрез израза: „съдържание на
плодове: „минимум ... %“. Тази информация
се нанася на едно зрително поле с наименованието на нектара.
(2) При етикетирането на нектар от плодове, който съдържа естествени захари, върху
етикета може да се поставя и следният текст:
„Съдържа естествени захари“.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Аромат“ е аромат за възстановяване,
който се получава от ядивните части на плода
чрез обработването му с подходящи физически
процеси, включително пресоване, екстракция,
дестилация, филтриране, адсорбция, изпаряване, фракциониране и концентриране. Тези
физически процеси могат да се използват за
запазване, консервиране или стабилизиране
качеството на аромата. Ароматът може също
да се получи от студено пресовано масло от
корите на цитрусови плодове и от компоненти
от костилките на плодовете.
2. „Захари“ са:
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а) захарите, определени с Наредбата за
изискванията към захарите, предназначени за
консумация от човека, приета с ПМС № 209
от 2002 г., по чл. 5 от Закона за храните;
б) фруктозен сироп;
в) захари, извлечени от плодове.
3. „Концентрирано плодово пюре“ е продукт,
получен от плодово пюре чрез отстраняване
с физически методи на определена част от
водното му съдържание. Концентрираното
плодово пюре може да има възстановен аромат, който трябва да бъде получен от същия
вид плод чрез подходящи за целта физически
методи по чл. 16, т. 1.
4. „Мед“ е продукт, определен с Наредбата
за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС
№ 196 от 2002 г., по чл. 5 от Закона за храните.
5. „Плод“ са всички видове плодове, включително домат. Плодовете трябва да са здрави,
достатъчно узрели, пресни или консервирани
чрез физически методи или чрез обработка/
обработки, включително обработки след обиране на плодовете в съответствие с правото
на Европейския съюз.
6. „Плодово пюре“ е ферментиращ, но
неферментирал продукт, получен чрез пресяване, ст риване и смилане на ядивната
част на цели или обелени плодове, без да се
отстранява сокът.
7. „Пулп или клетки“ са продукти, получени
от ядивните части на плод от един и същ вид,
без отстраняване на сока, като за цитрусовите плодове това са соковите торбички от
месестата част на плода (ендокарп).
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2001/112/ЕО на Съвета от
20 декември 2001 година относно соковете от
плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (специално
българско издание, глава 3, том 40).
2. Директива 2009/106/ЕО на Комисията
от 14 август 2009 година за изменение на
Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно
соковете от плодове и някои сходни продукти,
предназначени за консумация от човека (ОВ,
L 212 от 15 август 2009 г.).
3. Директива 2012/12/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 19 април 2012 година
за изменение на Директива 2001/112/ЕО на
Съвета относно соковете от плодове и някои
сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 115 от 27 април 2012 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Минимални стойности по скалата на Брикс за сокове от плодове или плодови пюрета, произведени от концентрат
Общо наименование
на плода
Ябълка(*)
Кайсия(**)
Банан(**)
Касис(*)
Грозде(*)

Ботаническо наименование
Malus domestica Borkh.
Prunus armeniaca L.
Musa x paradisiaca L. (без plantains)
Ribes nigrum L.
Vitis vinifera L. или хибриди от него
Vitis labrusca L. или хибриди от него
Citrus x paradisi Macfad.
Psidium guajava L.
Citrus limon (L.) Burm.f.
Mangifera indica L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Passiflora edulis Sims
Prunus persica (L.) Batsch var. persica
Pyrus communis L.
Ananas comosus (L.) Merr.
Rubus idaeus L.
Prunus cerasus L.
Fragaria x ananassa Duch.
Lycopersicon esculentum, Mill.
Citrus reticulata Blanco

Минимални стойности по скалата на
Брикс за сок от плодове или плодово
пюре, произведени от концентрат
11,2
11,2
21,0
11,0
15,9

Грейпфрут(*)
10,0
Гуава(**)
8,5
Лимон(*)
8,0
Манго(**)
13,5
Портокал(*)
11,2
Плод от пасифлора/Маракуя(*)
12,0
Праскова(**)
10,0
Круша(**)
11,9
Ананас(*)
12,8
Малина(*)
7,0
Вишна(*)
13,5
Ягода(*)
7,0
Домат(*)
5,0
Мандарина(*)
11,2
Забележки:
1. За продуктите, маркирани с една звездичка (*) и произведени под формата на сок, минималната
относителна плътност се определя по отношение на водата при температура 20/20 °C.
2. За продуктите, маркирани с две звездички (**) и произведени под формата на пюре, се определя само
минимална некоригирана стойност по скалата на Брикс (без корекции за киселинност).

Изисквания към нектари от плодове

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1

Минимално съдържание на сок и/или пюре
(% от обема на крайния продукт)
I. Плодове, чийто сок е с неприятен кисел вкус в натурално състояние
Плод от пасифлора/Маракуя
25
Ниранжила (Quito naranjillos)
25
Касис
25
Бяло френско грозде
25
Червено френско грозде
25
Цариградско грозде
30
Ракитник/Облепиха/Морски зърнастец
25
Трънки
30
Сливи
30
Quetsches (вид сливи)
30
Офика/плод калина
30
Шипка
40
Вишни
35
Череши
40
Боровинки (черни)
40
Плодове на бъз
50
Малини
40
Кайсии
40
Ягоди
40
Черници/Къпини
40
Червени боровинки
30
Дюли
50
Лимони и зелени лимони
25
Други плодове от тази категория
25
Нектар от плодове, получен от:
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Минимално съдържание на сок и/или пюре
(% от обема на крайния продукт)
II. Нискокиселинни, месести или силно ароматни плодове, чийто сок е с неприятен вкус в натурално
състояние
Манго
25
Банани
25
Гуава
25
Папая
25
Личи
25
Неаполитански мушмули
25
Гуанабана – едри сочни кисели плодове (Soursop)
25
Волско сърце или Annonа reticulata
25
Захарни ябълки (Annona cherimola)
25
Нар
25
Плодове на кашу (Anacardium occidentale)
25
Испански сливи (Spondias purpurea)
25
Spondias tuberosa
25
Други плодове от тази категория
25
III. Плодове, чийто сок е с приятен вкус в натурално състояние
Ябълки
50
Круши
50
Праскови
50
Цитрусови плодове, с изключение на лимони и зелени
лимони
50
Ананаси
50
Домати
50
Други плодове от същата категория
50
Нектар от плодове, получен от:

Приложение № 3
към чл. 12
Специфични обозначения за някои продукт и
по чл. 2 – 7
1. Обозначението „vruchtendrank“: за нектари от плодове.
2. Обозначението „ Süβmost “ може да се
използва само в съчетание с наименованията
„Fruchtsaft“ или „Fruchtnektar“:
2.1. нектари от плодове, получени изключително от сокове от плодове, концентрирани
сокове от плодове или от смес от тези продук
ти, които не могат да се консумират в това
състояние поради високата им естествена
киселинност;
2.2. сокове от плодове, получени от ябълки
или круши, при необходимост, с добавени
ябълки, но без добавени захари.
3. Обозначението „succo e polpa“ или „sumo
e polpa“: за нектари от плодове, получени
изключително от плодово пюре и/или концентрирано плодово пюре.
4. Обозначението „ æblemost “: за сок от
ябълки без добавена захар.
5. Обозначението „sur ... saft“, допълнено
с наименование на датски език за използвания плод: за соковете без добавена захар,
получени от касис, череши, червено френско
грозде, бяло френско грозде, малини, ягоди
или плодове на бъз.
6. Обозначението „sød … saft “ или „sødet …
saft“, допълнено с наименование на датски език
за използвания плод: за соковете, получени
от този плод, с повече от 200 грама добавена
захар на литър.

7. Обозначението „äppelmust/äpplemust “: за
сока от ябълки без добавени захари.
8. Обозначението „mosto“: синоним на сок
от грозде.
9. Обозначението „smiltsērkšķu sula ar cukuru“
или „astelpaju mahl suhkruga“, или „słodzony sok
z rokitnika“: за сокове, получени от плодове
на ракитник, съдържащи не повече от 140 g
добавена захар на литър.
4842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Изпълнителната агенция по
лозата и виното
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната
агенция по лозата и виното.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното, приета с Постановление № 337
на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1-во
число на месеца, следващ месеца на обнародване на постановлението в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Чл. 1. За извършване на лабораторни изпитвания на проби от продуктите по чл. 1
от Закона за виното и спиртните напитки
(ЗВСН), на основание чл. 180, ал. 1 от ЗВСН
се събират следните такси:
№
по
ред

Наименование
на показателя

Размер на
таксата
(в лв.)

1.

Относителна плътност/плътност

11,00

2.

Алкохолно съдържание, действително и общо

14,00

3.

Общ сух и беззахарен екстракт
(изчислителен метод)

4,00

4.

Редуциращи захари

21,00

5.

Обща (титруема) киселинност

11,00

6.

Летливи киселини

16,00

7.

Общ и свободен серен диоксид
(SO 2)

17,00

8.

рН (водороден показател)

9.

Пепел и алкалност на пепел

10. Сулфати

7,00
31,00
29,00

11.

Общ сух екстракт (тегловен
метод)

21,00

12.

Налягане на въглероден диоксид

6,00

13. Въглероден диоксид

22,00

ВЕСТНИК
№
по
ред

С Т Р. 3 9
Наименование
на показателя

Органични киселини: лимоне24. на, винена, ябълчна, млечна
(цена за 1 брой)

27,00

25. Охратоксин А

92,00

26.

Захари: глюкоза, фруктоза и захароза (преференциална цена)

60,00

27.

Глюкоза, фруктоза, захароза,
глицерол (цена за 1 брой)

27,00

28. Сорбинова киселина

29,00

29. Шикимова киселина

29,00

30. L-аскорбинова киселина

34,00

Синтетични багрила – иден31. тифициране и количествено
определяне (HPLC/TLC)

62,00

32. 5-хидроксиметилфурфурал

42,00

33. Малвинхлорид

66,00

Газовохроматографски изпитвания (GC)
Летливи компоненти във вино:
34. метанол, етилацетат и ацеталдехид (преференциална цена)

61,00

Летливи компоненти в спиртна напитка: метанол, естери
(като етилацетат), алдехиди
35.
(като ацеталдехид) и висши
алкохоли (сумарно) (преференциална цена)

97,00

26,00
41,00

14. Цианидни производни

33,00

15. Фурфурал

30,00

Летлив компонент: метанол,
естери (като етилацетат), алде36.
хиди (като ацеталдехид), висш
алкохол (цена за 1 брой)

16. Сорбинова киселина

30,00

37. Висши алкохоли (сумарно)

17. Индекс на Фолин-Чикалто

20,00

Ц ве т н и хара к т ерис т и к и на
18.
вино (интензитет, нюанс)

15,00

Абсорбиране на UV светли19. на – оптична пропускливост
на неутрален алкохол

Добавка на синтетичен глицерол, циклични диглицеро38.
ли, 3-метокси 1,2-пропандиол
(GC – МS)

14,00

Спектрофотометрични изпитвания (UV Vis)

Качествени изпитвания (тестове)

Размер на
таксата
(в лв.)

416,00

Атомноабсорбционни изпитвания (ААS)
Мед, желязо, цинк, алкален,
39. алкалоземен метал на пламък
(цена за 1 брой)

26,00

35,00

Тест за наличие на синтетични
багрила

25,00

Тест за наличие на малвин21.
хлорид

32,00

Олово, кадмий, дру г мета л
40. с графитна кювета (цена за
1 брой)

22. Тест за стабилност на вино

19,00

41. Сребро

42,00

42. Арсен

42,00

20.

Течнохроматографски изпитвания (HPLC)
Органични киселини: лимоне23. на, винена, ябълчна и млечна
(преференциална цена)

Микробиологични изпитвания
60,00

43. Микроскопска картина

18,00

С Т Р.
№
по
ред

40

ДЪРЖАВЕН
Наименование
на показателя

Посявка върху твърда хранителна среда (дрожди, плесени,
44.
млечнокисели и оцетнокисели
бактерии)

Размер на
таксата
(в лв.)
71,00

Чл. 2. За издаване на протокол от лабораторно изпитване се събира такса в размер 5 лв.
Ч л. 3. За извършване на лаборат орно
изпитване за определяне на действително и
общо алкохолно съдържание и последващ
контрол на вторичен продукт се събира такса
в размер 75 лв.
Чл. 4. За издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено
за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от
ЗВСН (издава се, когато държавата вносител
е въвела такова изискване) се събира такса
в размер 20 лв.
Чл. 5. За заверяване на сертификат по
чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде
се събира такса в размер 3 лв.
Чл. 6. За разглеждане на заявление по
чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от
ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани винопроизводители/оцетопроизводители)
се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 7. За разглеждане на заявление по
чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от
ЗВСН за настъпила промяна в структурата на
лозарското стопанство (подава се от гроздо
производители) се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 8. За издаване на удостоверение по
чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗВСН за производство на
сортово вино се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 9. (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. в 7-дневен срок от датата на заявяване
на съответната административна услуга или
дейност – за таксите от чл. 1 до чл. 3;
2. при подаване на заявление – за таксите
от чл. 4 до чл. 8.
(2) Дъ л ж ими те такси се зап лащат по
посочените на електронната страница на
Изпълнителната агенция по лозата и виното
начини. За дата на плащане на дължимата
такса се счита денят, в който преведената сума
е постъпила по сметката на Изпълнителната
агенция по лозата и виното.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. По висящите производства, образувани
по заявления, подадени преди влизането в
сила на тази тарифа, таксите се заплащат в
размерите, определени с отменената тарифа.
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 2, ал. 5 от Закона за виното и спиртните
напитки.
4843

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавната агенция за закрила
на детето, приет с Постановление № 38 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г.,
бр. 102 от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106
от 2006 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 22, 49 и 58 от 2012 г., бр. 62
от 2013 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 7 от 2016 г. и
бр. 75 и 90 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правомощията на председателя в негово
отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск се изпълняват от заместник-председателя, оправомощен със заповед на председателя
за всеки конкретен случай.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заместник-председателят отговаря за
цялостната координация на работата, свързана
с функционирането на Центъра за обаждания
на Националната телефонна линия за деца с
номер 116 111.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея т. 27
се изменя така:
„27. осигурява функционирането на Центъра
за обаждания по чл. 68, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето;“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Функциите по ал. 1, т. 27 или част от
тях могат да бъдат изпълнявани като споделени услуги в системата на Министерството
на труда и социалната политика.
(3) Взаимодействието между администрациите в системата на Министерството на труда
и социалната политика, които осъществяват
споделени услуги, се осигурява чрез споразумение между Държавната агенция за закрила
на детето и съответната администрация.
(4) Споразумението по ал. 3 се утвърждава
от министъра на труда и социалната политика.“
§ 3. В чл. 17а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 12 след думите „единен номер 116 111“
се добавя „и контрол на работата на Центъра
за обаждания“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. осъществява наблюдение и контрол
в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците и наблюдение в
поправителните домове след предварително
разрешение от органите на управление;“.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

ВЕСТНИК

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

4844

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

4845

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
в общ размер 2 693 700 лв., разпределени,
както следва:
1. за осигуряване на възнагражденията за
споделени услуги на служители в администрацията на Министерския съвет – 193 700 лв.;
2. за увеличение на възнаграж денията
на служителите в областните администрации – 2 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разходите по централния бюджет за
изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 6.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. в размер на 193 700 лв. и
по чл. 1, ал. 5, т. 6.2.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г. в
размер на 2 500 000 лв.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по бюджета на
Министерския съвет за 2022 г., разпределени,
както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 2 500 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 193 700 лв.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 6.1 и т. 6.2.3 и чл. 77,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

С Т Р. 4 1

за определяне на интеграционна добавка,
получавана от страна на разселените лица от
Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. На разселените лица от Украйна се
изплаща помощ под формата на интеграционната добавка за настаняване, включваща
разходи за наем, режийни разходи и интернет,
в размер 356,00 лв. на месец.
Чл. 2. Финансовите средства, необходими
за изплащане на интеграционната добавка,
се осигуряват от Операция „Солидарност“,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия
механизъм REACT-EU.
Чл. 3. Редът и условията за изплащане на
интеграционната добавка са определени в
Условията за кандидатстване по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.006 „Солидарност“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Интеграционната добавка, изплатена
по реда на това постановление, представлява
необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 15 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, както и доход, върху
който не се начисляват и внасят задължителни
осигурителни вноски.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 6 от Закона за
насърчаване на заетостта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юни 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4846

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2022 г. в размер до 690 580 лева за
финансиране на събития в рамките на Българското председателство на Централноевропейската инициатива през 2022 г.
(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. 11.2 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 активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Европейска
политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни
отношени я с държавите – членк и на ЕС,
ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното кралство“ по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2022 г.
(2) По бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г., по „Политика в
областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма
„Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ.
Двустранни отношения с държавите – членки
на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното кралство“ да се създаде администриран разходен
параграф – „Българското председателство
на Централноевропейската инициатива през
2022 г.“ в размер на 690 580 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2022 г.
на базата на фактически извършени разходи.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 11.2 и чл. 74, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4847

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. в размер 3 975 115 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на общинските и частните детски градини и училища,
духовните училища и държавните училища,
финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни трансфери за 2022 г. по бюджетите на общините в размер на 3 568 745 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Министерството на образованието и
науката в размер на 406 370 лв., в това число
за трансфер на Техническия университет – София, 5895 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 400 475 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
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Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от
Закона за публичните финанси и чл. 1 и чл. 2,
ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2020 г. за определяне на минимални

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

диференцирани размери на паричните средства
за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
на деца и учащи в институции в системата на
предучилищното и училищното образование
и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност през 2022 г.
Община

Област

Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Банско

Благоевград

7 248

7 248

Белица

Благоевград

6 302

6 302

Благоевград

Благоевград

47 108

47 108

Гоце Делчев

Благоевград

21 302

21 302

Гърмен

Благоевград

10 339

10 339

Кресна

Благоевград

2 058

2 058

Петрич

Благоевград

26 707

26 707

Разлог

Благоевград

11 556

11 556

Сандански

Благоевград

23 131

23 131

Сатовча

Благоевград

8 167

8 167

Симитли

Благоевград

6 269

6 269

Струмяни

Благоевград

2 112

2 112

Хаджидимово

Благоевград

4 787

4 787

Якоруда

Благоевград

5 271

5 271

Айтос

Бургас

16 338

16 338

Бургас

Бургас

143 062

Камено

Бургас

3 441

3 441

Карнобат

Бургас

14 330

14 330

Малко Търново

Бургас

1 205

1 205

Несебър

Бургас

13 016

13 016

Поморие

Бургас

12 483

12 483

Приморско

Бургас

2 536

2 536

Руен

Бургас

15 772

15 772

Созопол

Бургас

5 196

5 196

657

143 719

С Т Р.
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Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Средец

Бургас

7 847

7 847

Сунгурларе

Бургас

6 204

6 204

Царево

Бургас

4 792

4 792

Аврен

Варна

3 413

756

4 169

Аксаково

Варна

8 660

171

8 831

Белослав

Варна

5 553

Бяла

Варна

1 745

Варна

Варна

184 377

Ветрино

Варна

1 856

1 856

Вълчи дол

Варна

4 370

4 370

Девня

Варна

3 413

3 413

Долни чифлик

Варна

9 968

9 968

Дългопол

Варна

6 948

6 948

Провадия

Варна

11 552

11 552

Суворово

Варна

4 855

4 855

Велико Търново

Велико Търново

43 280

Горна Оряховица

Велико Търново

17 604

17 604

Елена

Велико Търново

4 370

4 370

Златарица

Велико Търново

1 833

1 833

Лясковец

Велико Търново

4 271

4 271

Павликени

Велико Търново

9 196

9 196

Полски Тръмбеш

Велико Търново

5 418

5 418

Свищов

Велико Търново

12 429

12 429

Стражица

Велико Търново

5 833

5 833

Сухиндол

Велико Търново

845

845

Белоградчик

Видин

2 894

2 894

Бойница

Видин

390

390

Брегово

Видин

1 052

1 052

Видин

Видин

24 524

24 524

Грамада

Видин

314

314

Димово

Видин

2 797

2 797

Кула

Видин

1 148

1 148

Макреш

Видин

167

167

Ново село

Видин

822

822

Ружинци

Видин

2 511

2 511

Чупрене

Видин

527

527

Борован

Враца

2 356

2 356

Бяла Слатина

Враца

13 421

13 421

Враца

Враца

39 486

39 486

Козлодуй

Враца

11 563

11 563

Криводол

Враца

3 708

3 708

Мездра

Враца

9 100

9 100

Мизия

Враца

2 345

2 345

5 553
1 745
5 514

1 589

189 891

44 869
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Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
4 152

Общо
(в лв.)

Оряхово

Враца

4 152

Роман

Враца

2 735

2 735

Хайредин

Враца

1 895

1 895

Габрово

Габрово

22 350

22 350

Дряново

Габрово

3 219

3 219

Севлиево

Габрово

14 486

14 486

Трявна

Габрово

3 216

3 216

Балчик

Добрич

8 109

8 109

Генерал Тошево

Добрич

4 260

Добрич

Добрич

42 243

Добричка

Добрич

6 431

Каварна

Добрич

6 411

6 411

Крушари

Добрич

1 672

1 672

Тервел

Добрич

6 037

6 037

Шабла

Добрич

1 608

1 608

Ардино

Кърджали

3 096

3 096

Джебел

Кърджали

3 134

3 134

Кирково

Кърджали

7 922

7 922

Крумовград

Кърджали

8 579

8 579

Кърджали

Кърджали

38 826

38 826

Момчилград

Кърджали

5 720

Черноочене

Кърджали

3 507

3 507

Бобов дол

Кюстендил

2 184

2 184

Бобошево

Кюстендил

406

406

Дупница

Кюстендил

21 547

21 547

Кочериново

Кюстендил

1 567

1 567

Кюстендил

Кюстендил

23 135

23 135

Невестино

Кюстендил

978

978

Рила

Кюстендил

669

669

Сапарева баня

Кюстендил

2 807

2 807

Трекляно

Кюстендил

Априлци

Ловеч

Летница

Ловеч

1 728

Ловеч

Ловеч

20 269

Луковит

Ловеч

11 275

Тетевен

Ловеч

9 563

9 563

Троян

Ловеч

12 067

12 067

Угърчин

Ловеч

3 218

3 218

Ябланица

Ловеч

4 692

4 692

Берковица

Монтана

6 959

6 959

Бойчиновци

Монтана

2 770

2 770

Брусарци

Монтана

1 872

1 872

Вълчедръм

Монтана

4 094

4 094

4 260
1 256

43 499
6 431

620

6 340

155

155

1 083

1 083
1 728
183

20 452
11 275

С Т Р.

46
Община

ДЪРЖАВЕН
Област
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Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
4 025

Общо
(в лв.)

Вършец

Монтана

4 025

Георги Дамяново

Монтана

521

521

Лом

Монтана

11 570

11 570

Медковец

Монтана

1 681

1 681

Монтана

Монтана

25 801

25 801

Чипровци

Монтана

386

386

Якимово

Монтана

1 514

1 514

Батак

Пазарджик

2 060

2 060

Белово

Пазарджик

3 094

3 094

Брацигово

Пазарджик

2 473

2 473

Велинград

Пазарджик

22 792

22 792

Лесичово

Пазарджик

1 526

Пазарджик

Пазарджик

54 722

Панагюрище

Пазарджик

9 527

9 527

Пещера

Пазарджик

7 978

7 978

Ракитово

Пазарджик

8 106

8 106

Септември

Пазарджик

10 463

10 463

Стрелча

Пазарджик

1 992

1 992

Сърница

Пазарджик

2 712

2 712

Брезник

Перник

2 473

2 473

Земен

Перник

578

578

Ковачевци

Перник

110

110

Перник

Перник

44 575

44 575

Радомир

Перник

7 084

7 084

Трън

Перник

1 658

1 658

Белене

Плевен

2 818

2 818

Гулянци

Плевен

4 453

4 453

Долна Митрополия Плевен

6 305

6 305

Долни Дъбник

Плевен

5 387

5 387

Искър

Плевен

2 533

2 533

Левски

Плевен

6 849

6 849

Никопол

Плевен

2 432

2 432

Плевен

Плевен

65 650

Пордим

Плевен

2 893

2 893

Червен бряг

Плевен

12 455

12 455

Кнежа

Плевен

7 129

7 129

Асеновград

Пловдив

29 500

29 500

Брезово

Пловдив

3 089

3 089

Калояново

Пловдив

3 459

3 459

Карлово

Пловдив

24 697

24 697

Кричим

Пловдив

3 413

3 413

Лъки

Пловдив

622

622

„Марица“

Пловдив

12 717

12 717

1 526
60

48

54 782

65 698

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

Община

Област

ВЕСТНИК
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Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Перущица

Пловдив

2 580

2 580

Пловдив

Пловдив

198 072

Първомай

Пловдив

12 182

12 182

Раковски

Пловдив

15 210

15 210

„Родопи“

Пловдив

9 815

Садово

Пловдив

7 356

Стамболийски

Пловдив

8 219

8 219

Съединение

Пловдив

3 075

3 075

Хисаря

Пловдив

4 392

4 392

Куклен

Пловдив

2 963

2 963

Сопот

Пловдив

4 031

4 031

Завет

Разград

3 656

3 656

Исперих

Разград

11 703

11 703

Кубрат

Разград

7 254

7 254

Лозница

Разград

3 624

3 624

Разград

Разград

26 416

26 416

Самуил

Разград

2 756

2 756

Цар Калоян

Разград

1 598

1 598

Борово

Русе

884

884

Бяла

Русе

4 717

4 717

Ветово

Русе

4 746

4 746

Две могили

Русе

3 447

3 447

Иваново

Русе

1 317

1 317

Русе

Русе

70 165

Сливо поле

Русе

3 225

3 225

Ценово

Русе

1 014

1 014

Алфатар

Силистра

687

687

Главиница

Силистра

3 753

3 753

Дулово

Силистра

13 914

13 914

Кайнарджа

Силистра

4 089

4 089

Силистра

Силистра

19 882

19 882

Ситово

Силистра

2 223

2 223

Тутракан

Силистра

6 272

6 272

Котел

Сливен

8 068

8 068

Нова Загора

Сливен

17 355

17 355

Сливен

Сливен

69 652

69 652

Твърдица

Сливен

10 030

10 030

Баните

Смолян

1 015

1 015

Борино

Смолян

852

852

Девин

Смолян

4 751

4 751

Доспат

Смолян

3 576

3 576

Златоград

Смолян

4 873

4 873

Мадан

Смолян

4 763

4 763

2 378

200 450

357

10 172
7 356

1 284

155

71 604

С Т Р.

48
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
1 909

Общо
(в лв.)

Неделино

Смолян

Рудозем

Смолян

5 260

5 260

Смолян

Смолян

18 009

18 009

Чепеларе

Смолян

2 798

2 798

Столична

София-град

Антон

София област

Божурище

София област

4 526

4 526

Ботевград

София област

16 602

16 602

Годеч

София област

1 963

1 963

Горна Малина

София област

3 007

3 007

Долна баня

София област

2 898

2 898

Драгоман

София област

1 543

1 543

Елин Пелин

София област

11 854

11 854

Етрополе

София област

6 925

6 925

Златица

София област

3 153

3 153

Ихтиман

София област

11 095

11 095

Копривщица

София област

981

981

Костенец

София област

6 847

6 847

Костинброд

София област

7 845

7 845

Мирково

София област

645

645

Пирдоп

София област

3 403

3 403

Правец

София област

5 453

5 453

Самоков

София област

18 915

18 915

Своге

София област

5 890

5 890

Сливница

София област

4 639

4 639

Чавдар

София област

444

444

Челопеч

София област

1 219

1 219

Братя Даскалови

Стара Загора

3 020

3 020

Гурково

Стара Загора

3 068

3 068

Гълъбово

Стара Загора

6 368

6 368

Казанлък

Стара Загора

35 773

35 773

Мъглиж

Стара Загора

5 954

5 954

Николаево

Стара Загора

3 461

3 461

Опан

Стара Загора

783

783

Павел баня

Стара Загора

7 036

7 036

Раднево

Стара Загора

8 139

Стара Загора

Стара Загора

79 789

Чирпан

Стара Загора

11 904

11 904

Антоново

Търговище

1 709

1 709

Омуртаг

Търговище

7 363

7 363

Опака

Търговище

1 908

1 908

Попово

Търговище

11 966

11 966

Търговище

Търговище

27 244

639 114

1 909

33 640

471

350

673 104
471

8 139
1 315

81

81 104

27 325
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Област
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Средства за деца и Средства за деца Средства за
ученици в общин- и ученици в част- учениците
ски детски грани детски грав духовните
дини и училища
дини и училища
училища
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Димитровград

Хасково

22 611

22 611

Ивайловград

Хасково

2 356

2 356

Любимец

Хасково

5 261

5 261

Маджарово

Хасково

857

857

Минерални бани

Хасково

2 239

2 239

Свиленград

Хасково

12 729

12 729

Симеоновград

Хасково

4 496

4 496

Стамболово

Хасково

2 405

2 405

Тополовград

Хасково

4 619

4 619

Харманли

Хасково

11 805

11 805

Хасково

Хасково

49 783

49 783

Велики Преслав

Шумен

3 589

3 589

Венец

Шумен

2 278

2 278

Върбица

Шумен

4 458

4 458

Каолиново

Шумен

5 127

5 127

Каспичан

Шумен

3 224

3 224

Никола Козлево

Шумен

3 347

3 347

Нови пазар

Шумен

9 128

9 128

Смядово

Шумен

2 581

2 581

Хитрино

Шумен

1 228

1 228

Шумен

Шумен

49 534

Болярово

Ямбол

1 325

1 325

Елхово

Ямбол

7 020

7 020

Стралджа

Ямбол

6 351

6 351

„Тунджа“

Ямбол

6 043

6 043

Ямбол

Ямбол
ОБЩО

515

42 396
3 517 816

50 049

42 396
49 289

1 640 3 568 745

4848

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
и индустрията за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г. за нуждите
на Агенцията за публичните предприятия и
контрол в размер на 60 000 лв. за финансово
осигуряване на заплащането на възнаграждения на независимите членове на Комисията за
номиниране, назначена на основание чл. 38,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за публичните предприятия, която номинира
независими членове на органите за управле-

ние и контрол на публичните предприятия,
категоризирани като „големи“ съгласно Закона
за счетоводството.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за
2022 г. по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“.
Чл. 3. Министърът на икономиката и индустрията да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г. и да уведоми
министъра на финансите.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
индустрията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4849

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на иновациите
и растежа за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. в общ размер до
2 018 314 лв. за осигуряване финансирането на
възнагражденията на служителите в администрацията на Министерството на иновациите
и растежа.
(2) Допълнителните средства по бюджета
на Министерството на иновациите и растежа
да се осигурят за сметка на разходите по чл. 1,
ал. 5, т. 6.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, необходима
за извършването на разходи за персонал, да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на инвестициите и иновациите
в подкрепа на растежа на българската икономика“ с 2 018 314 лв., бюджетна програма
„Насърчаване на инвестициите“ на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на иновациите и растежа да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на иновациите
и растежа за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на иновациите и
растежа.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. в размер до 4058 лв. за
финансиране на обучение в изпълнение на
Наредбата за условията и реда за участие на
граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни
организации за управление на кризи извън
територията на Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на публичната дипломация и публичните
дейности в подкрепа на целите на външната
политика“, бюджетна програма „Публична
дипломация“, по бюджета на Министерството
на външните работи за 2022 г.
(2) По бюджета на Министерството на
външните работи за 2022 г. по „Политика в
областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на
външната политика“, бюджетна програма
„Публична дипломация“, да се създаде администриран разходен параграф „Провеждане
на обучение в изпълнение на Наредбата за
условията и реда за участие на граждански
специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации
за управление на кризи извън територията на
Република България“.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2022 г.
на базата на фактически извършени разходи
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4851

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с
увреждания, приет с Постановление № 337
на Министерския съвет oт 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 58 и
88 от 2010 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 21 от
2015 г. и бр. 33 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „интеграция“ се заменя
с „правата“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „на правата“ се заменят
със „за правата“;
б) точки 5 и 6 се отменят;
в) в т. 15 думата „определя“ се заменя с
„планира, предлага и разпределя“;
г) създава се нова т. 20:
„20. води и поддържа Списък на преводачите на български жестов език;“
д) досегашната т. 20 става т. 21.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 8 се отменя.
2. Създава се нова т. 23:
„23. организира дейностите по водене и
поддържане на Списъка на преводачите на
български жестов език, както и дейността по
заличаването на преводачи от същия;“.
3. Досегашната т. 23 става т. 24.
§ 3. В чл. 9 т. 35 се отменя.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 17 буква „б“ се отменя.
2. Създава се нова т. 19:
„19. води и поддържа Списък на преводачите на български жестов език;“.
3. Създава се т. 20:
„20. осъществява контрол за съответствие
с изискванията на чл. 15, ал. 1 от Закона за
българския жестов език при вписване на
преводача в списъка по т. 19;“.
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4. Досегашната т. 19 става т. 21.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1.07.2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4852

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на Столичната община за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
за други целеви разходи по бюджета на Столичната община за 2022 г. в размер 40 000 000 лв.
за изграждане на линия 3, етап 3, лот 2 на Метро – София, в участък ул. Шипка – ж.к. Гео
Милев (р-н „Слатина“) – София Тех Парк/Зала
„Арена Армеец“ – бул. Цариградско шосе, в
т.ч. изграждане на съпътстваща инженерна
инфраструктура, паркинг към метростанция и
придобиване на метровлакове съгласно чл. 1,
ал. 5, т. 13.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят до
5-о число на текущия месец въз основа на
заявка на общината на база на фактически
извършени, но неразплатени разходи.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета
на Столичната община за 2022 г. в размер
74 000 000 лв. съгласно чл. 1, ал. 5, т. 13.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят по
реда, определен в наредбата по § 4, ал. 3 от
заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, заедно със средствата
по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Допълнителните трансфери по чл. 1
и 2 да се осигурят за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет, включително
на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси във връзка с
чл. 1, ал. 5, т. 13.1 и 13.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
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§ 2. В Постановление № 360 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2020 г.; изм., бр. 108 от
2020 г. и бр. 7, 13, 18, 93 и 100 от 2021 г.), в
чл. 1, ал. 1 т. 50 се изменя така:
„50. по бюд жета на Община Тервел –
1 598 443 лв. за: „Изграждане, вертикална планировка, обзавеждане и оборудване на ритуален дом в с. Зърнево“ – 960 000 лв.; „Основен
ремонт на: ул. 11-а в с. Зърнево – 168 755 лв.;
ул. 2-ра в с. Безмер – 130 673 лв.; ул. 9-а в
с. Попгруево – 138 015 лв., и ул. 1-ва в с. Градница – 201 000 лв.;“.
§ 3. В Постановление № 65 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2021 г.; изм., бр. 26, 33 и
93 от 2021 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. по бюд жета на Общ и на Перн и к –
4 954 205 лв., за „Укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с
дължина 700 м, от осова точка 231, кв. 9164,
ул. Стримон, с крайна точка 113 м западно
от осова точка 31, кв. 8033 и кв. „Димова
махала“, гр. Перник“ – 3 796 581 лв., и за
„Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък
с дължина 650 м от пресечката на мост на
третокласен път „605“ (Батановци – Брезник)
и на ул. Струма до ул. Средорек, гр. Батановци“ – 1 157 624 лв.;“.
§ 4. В Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. (ДВ, бр. 23 от 2022 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1:
а) в основния текст числото „126 500“ се
заменя със „146 500“;
б) в т. 2 числото „44 000“ се заменя с
„64 000“.
2. В чл. 29:
а) в ал. 7 думите „2019 г. и 2020 г.“ и запетаята пред тях се заличават;
б) създава се нова ал. 8:
„(8) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2019 г. и 2020 г. от резерва за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия, се разходват за
същата цел през 2022 г., като при остатък той
се възстановява по реда на ал. 4.“;
в) досегашната ал. 8 става ал. 9.
3. В чл. 42:
а) в ал. 1 думите „2019 г. и 2020 г.“ и запетаята пред тях се заличават;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Неусвоените към 31 декември 2021 г.
средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през
2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през
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2022 г., като при остатък той се възстановява
в държавния бюджет в срок до един месец
от приключването на разплащанията, но не
по-късно от 20 декември 2022 г.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „постъпили по реда на“ се добавя „чл. 87 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. и“ и след
думите „съгласно решенията на общинските
съвети от“ се добавя „2020 г. и“.
4. В чл. 46, ал. 2 думите „2019 г. и 2020 г.“
се заменят с „2019 г., 2020 г. и 2021 г.“.
5. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) За гарантиране на плащания
та на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД,
и негови дъщерни дружества по държавно
гарантирани и други заеми, както и на плащанията по задължения за целеви вноски по
§ 24, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г., за публични
вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и за дивидент за държавата средства на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, и негови
дъщерни дружества може да се съхраняват
по отделна сметка за чуж ди средства на
Министерството на енергетиката.
(2) При съгласие на министъра на финансите
средствата по ал. 1 може да се прехвърлят за
съхранение и по обособени сметки в банки.
(3) Редът за прилагане на ал. 1 и 2 се
определя от министъра на финансите след
съгласуване с министъра на енергетиката.
(4) Минималният размер на средствата, които да се съхраняват по сметките по ал. 1 и 2,
се определя от министъра на енергетиката
след съгласуване с министъра на финансите.“
§ 5. Изпълнението на постановлението
се възлага на кмета на Столичната община.
§ 6. 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 № 229
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
в общ размер 165 988 153 лв., разпределени,
както следва:

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

1. по чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. – за капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия
за капи та лови разходи, разп ределена по
общини съгласно механизма за определяне
на основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и бюджетите на
общините под формата на субсидии за 2022 г.
в частта на бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г. – 100 000 000 лв., разпределени съ
гл асно приложението;
2. за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за
финансиране на заплатите на служителите
в общинската администрация по чл. 1, ал. 5,
т. 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – 30 300 000 лв.,
считано от 1 юли 2022 г., разпределени съг
ласно приложението;
3. за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските
детски градини и училища, в детските ясли
и яслените групи към детски градини, чрез
увеличаване на стойностните показатели на
стандартите за тяхното финансиране с цел
достигане на минималните нива на заплащане,
договорени в колективния трудов договор в
отрасъл „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. – 34 288 700 лв., считано от 1 май 2022 г., разпределени съгласно
приложението;
4. за финансова подкрепа на библиотеките
с регионален характер чрез увеличаване на
стойностния показател на стандарта за тяхното
финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. – 1 399 453 лв., считано
от 1 юли 2022 г., разпределени съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1
се предоставят на общините от централния
бюджет като целева субсидия за капиталови
разходи въз основа на заявки на общините,
при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл. 53 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности на равни
части за всеки един от месеците за периода
юли – декември 2022 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

(4) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 3
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности на равни
части за всеки един от месеците за периода
май – декември 2022 г.
(5) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 4
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности на равни
части за всеки един от месеците за периода
юли – декември 2022 г.
(6) В рамките на средствата по ал. 1, т. 2
кметовете на общини определят еднократно
нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в общинска
администрация.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
осигури за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
осигури за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 4. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
осигури за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.6 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 5. Сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
осигури за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за изпълнение на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по централния бюджет за 2022 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси във връзка с чл. 1,
ал. 5, т. 3.6, 10.5, 14.1 и 14.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 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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1
202 200

327 099

264 860

8 571 505

5113 Xаджидимово

5114 Якоруда

614 565

3 040 969

305 295

798 952

312 562

560 107

572 668

5201 Aйтос

5202 Бургас

5203 Kамено

5204 Kарнобат

5205 Mалко Tърново

5206 Hесебър

5207 Поморие

ОБЛАСТ БУРГАС

173 300
5 273 400

391 205

5112 Cтрумяни

366 200

316 200

5

111 450

113 000

41 650

99 300

68 900

668 800

123 200

1 439 850

61 900

61 800

48 450

72 750

84 450

135 900

89 850

197 350

48 500

82 500

122 450

300 300

61 900

71 750

6
75 400

95 018

130 907

5 812

91 252

18 695

1 356 086

88 165

1 820 207

29 660

36 799

20 955

58 449

87 718

255 514

100 244

236 036

39 465

51 575

223 022

573 425

31 945

7
0

0

0

0

0

0

55 883

0

38 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 048

0

ВЕСТНИК

265 100

608 400

217 700

960 200

403 200

228 500

321 800

319 100

450 299

268 600

440 768

5111 Cимитли

846 700

279 400

916 800

156 400

283 400

283 900

708 400

284 900

5110 Cатовча

1 238 114

469 494

5108 Pазлог

5109 Cандански

244 365

1 350 186

417 475

5105 Гърмен

5107 Петрич

629 372

4

ДЪРЖАВЕН

5106 Kресна

1 620 173

5104 Гоце Делчев

5102 Белица

5103 Благоевград

349 350

378 745

5101 Банско

3(4+5+6+7)

Общо:

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

(в лв.)
(в лв.)

54

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община:

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Приложение

Приложение
къмчл.
чл.1,
1, ал.
към
ал. 11

С Т Р.
БРОЙ 62

5 493 800

715 694

563 836

325 066

9 254 035

5211 Средец

5212 Cунгурларе

5213 Царево

4 218 900

272 356

8 818 619

5312 Cуворово

1 889 105

714 044

837 196

283 564

278 016

603 780

5401 Bелико Tърново

5402 Горна Oряховица

5403 Eлена

5404 Златарица

5405 Лясковец

5406 Павликени

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

181 900

629 926

5311 Провадия

341 800

419 400

164 300

227 600

732 800

368 400

1 032 700

466 200

293 300

480 290

398 580

5310 Дългопол

107 900

340 800

194 500

1 381 300

83 400

99 200

457 000

271 600

5309 Долни Чифлик

205 080

5308 Девня

4 817 518

5305 Bарна

425 072

135 731

5304 Бяла

5307 Bълчи Дол

230 671

5303 Белослав

251 706

624 643

5302 Aксаково

459 500

576 000

290 200

2

92 200

66 600

46 050

61 200

145 350

243 600

1 977 200

57 300

94 700

74 450

89 000

60 800

59 650

48 950

1 233 250

44 450

64 000

91 750

58 900

1 677 300

59 300

69 850

69 150

71 950

128 200

52 550

92 180

47 116

9 914

43 196

200 294

553 355

2 548 801

33 156

69 026

30 830

49 490

36 380

24 622

8 256

2 129 250

7 881

67 471

75 893

16 546

2 027 052

36 066

34 486

70 544

31 919

49 099

19 003

0

0

0

0

0

59 450

73 718

0

0

0

0

0

0

0

73 718

0

0

0

0

55 883

0

0

0

0

0

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

5306 Bетрино

347 046

5301 Aврен

ОБЛАСТ ВАРНА

229 700

394 069

5210 Cозопол

123 100
678 300

194 653

855 599

Общо:

5209 Pуен

Община:

5208 Приморско

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

4 059 400

156 321

6 198 199

5410 Cухиндол

336 720

308 718

664 500

173 646

281 551

308 819

5605 Kозлодуй

5606 Kриводол

5607 Mездра

5608 Mизия

5609 Oряхово

5610 Pоман

1 289 154

501 869

5602 Бяла Cлатина

5603 Bраца

200 063

5601 Борован

ОБЛАСТ ВРАЦА

136 500

3

47 900

60 450

51 850

83 050

55 350

85 050

228 500

93 850

49 700

615 550

38 900

44 650

40 500

36 950

43 600

50 000

37 950

190 050

45 850

36 450

50 650

23 919

46 301

16 296

67 650

24 568

111 570

411 562

95 819

20 963

285 530

3 107

10 288

4 450

2 648

13 103

28 670

9 846

183 098

15 689

3 200

11 431

1 133 149

13 821

42 924

0

0

0

0

0

0

0

33 292

0

0

32 103

0

0

0

0

0

0

0

32 103

0

0

0

59 450

0

0

0

ВЕСТНИК

237 000

174 800

105 500

513 800

228 800

140 100

615 800

312 200

129 400

162 700

77 400

101 400

2 262 700

140 998

5508 Mакреш

174 100

178 507

230 803

5507 Kула

333 500

114 200

3 195 883

412 170

5506 Димово

5511 Чупрене

161 996

5505 Грамада

655 000

122 350

1 060 251

5504 Bидин

167 400

217 638

228 939

5503 Брегово

92 600

247 900

5510 Pужинци

132 250

5502 Бойница

946 200

41 200

71 200

21 831
108 518

ДЪРЖАВЕН

5509 Hово Cело

309 981

5501 Белоградчик

375 200

110 050

68 750

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

56

ОБЛАСТ ВИДИН

101 300

489 324

5409 Cтражица

260 400
377 300

350 981

595 868

Общо:

5408 Cвищов

Община:

5407 Полски Tръмбеш

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

С Т Р.
БРОЙ 62

Община:

320 951

560 077

297 839

5 205 251

5806 Kрушари

5807 Tервел

5808 Шабла

1 106 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

6 176 000

7 839 341

675 200

1 561 300
599 300

5905 Kърджали

691 637

1 309 674

2 254 062

5904 Kрумовград

997 700

873 789

1 188 187

5903 Kирково

543 800

692 700

5907 Черноочене

692 217

5902 Джебел

405 100

260 200

360 000

5906 Mомчилград

829 775

5901 Aрдино

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

229 100
3 628 000

502 572

5805 Kаварна

1 044 100

1 186 417

5804 Добричка

324 300

577 400

427 800

1 062 313

705 131

4

1 087 600

78 350

140 650

328 300

147 950

149 950

122 950

119 450

797 100

46 550

105 800

52 850

73 900

104 050

249 000

73 500

91 450

428 200

62 200

123 150

56 800

186 050

800 800

45 100

543 638

13 987

57 939

332 359

55 724

40 537

25 467

17 625

748 048

22 189

49 177

7 901

68 672

38 267

456 910

54 231

50 701

521 663

27 620

149 883

50 432

293 728

830 148

11 500

32 103

0

0

32 103

0

0

0

0

32 103

0

0

0

0

0

32 103

0

0

42 804

0

0

0

42 804

33 292

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

5803 Добрич

569 951

5802 Генерал Тошево

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

5801 Балчик

520 400
3 414 000

929 700

610 220

1 202 733

5703 Cевлиево

448 700

1 515 200

4 406 667

555 932

5704 Tрявна

2 037 782

5702 Дряново

116 300
2 573 700

172 900

4 237 940

Общо:

5701 Габрово

ОБЛАСТ ГАБРОВО

5611 Xайредин

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 7

2 841 400

257 165

1 510 143

340 560

136 733

183 147

281 140

4 007 891

6004 Kочериново

6005 Kюстендил

6006 Hевестино

6007 Pила

6008 Cапарева Баня

6009 Tрекляно

321 395

305 224

3 863 052

6107 Угърчин

6108 Ябланица

580 711

295 819

215 705

271 973

267 328

219 114

454 238

6201 Берковица

6202 Бойчиновци

6203 Брусарци

6204 Bълчедръм

6205 Bършец

6206 Георги Дамяново

6207 Лом

ОБЛАСТ МОНТАНА

219 700
2 634 000

848 219

6106 Tроян

5

41 800

102 250

38 650

54 950

56 550

45 650

56 600

82 000

616 400

51 650

51 200

107 800

86 650

84 800

143 200

49 300

83 488

2 664

20 378

32 523

14 555

38 019

79 811

580 549

33 874

29 295

133 919

87 974

69 286

205 614

15 680

4 907

443 032

340

31 147

4 883

5 760

168 284

13 765

199 437

0

0

0

0

0

0

0

0

32 103

0

0

0

0

0

32 103

0

0

36 859

0

0

0

0

36 859

0

0

0

ВЕСТНИК

268 500

177 800

192 000

182 900

155 500

201 200

418 900

240 900

606 500

314 700

489 324

6105 Tетевен

277 300

770 600

431 386

1 151 517

99 200
105 100

6104 Луковит

6103 Ловеч

145 907

170 080

6102 Летница

686 600

35 500

54 100

41 550

38 400

234 000

43 800

145 750

2 749

16 667

ДЪРЖАВЕН

6101 Aприлци

97 900

90 300

296 400

1 071 000

199 600

400 300

40 550

52 950

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

58

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

245 300

745 487

6003 Дупница

178 600

221 899

262 000

331 617

Общо:

6002 Бобошево

Община:

6001 Бобовдол

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

С Т Р.
БРОЙ 62

2 414 200

3 772 043

6211 Якимово

2 897 400

312 527

306 565

497 548

157 225

145 042

4 912 920

6308 Пещера

6309 Pакитово

6310 Cептември

6311 Cтрелча

6312 Сърница

2 649 000

3 724 035

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

497 600
599 900

629 773

657 033

6406 Tрън

671 700

220 000

6405 Pадомир

258 080

6403 Kовачевци

218 200

441 600

1 408 952

266 452

6402 Земен

91 900

323 300

168 600

147 400

246 100

6404 Перник

503 745

6401 Брезник

ОБЛАСТ ПЕРНИК

85 600

420 819

6307 Панагюрище

153 200

6

498 600

44 550

80 350

247 800

36 900

39 000

50 000

1 106 150

49 500

47 550

101 500

78 350

94 350

93 400

298 950

48 200

129 050

57 800

56 900

50 600

727 350

44 650

42 850

159 250

43 950

543 143

12 583

51 823

456 160

1 180

9 252

12 145

866 566

9 942

17 775

72 748

59 615

70 777

81 319

378 317

5 632

106 820

33 691

14 205

15 725

591 256

7 870

8 064

284 719

19 165

33 292

0

0

33 292

0

0

0

42 804

0

0

0

0

0

0

42 804

0

0

0

0

0

39 237

0

0

39 237

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

872 400

207 032

1 592 471

6306 Пазарджик

382 800

163 500

140 100

122 500

139 000

6305 Лесичово

254 991

618 670

6304 Bелинград

6302 Белово

6303 Брацигово

188 825

211 205

6301 Батак

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

94 400

189 914

146 920

6210 Чипровци

86 100

981 106

497 900

149 215

Общо:

6209 Mонтана

Община:

6208 Mедковец

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

362 262

364 889

1 003 844

141 980

238 898

609 740

128 697

4 769 508

596 014

498 499

695 350

346 783

344 950

290 418

6603 Kалояново

6604 Kарлово

6605 Кричим

6606 Лъки

6607 Mарица

6608 Перущица

6609 Пловдив

6610 Първомай

6611 Pаковски

6612 Pодопи

6613 Cадово

6614 Стамболийски

6615 Cъединение

1 118 796

6602 Брезово

6601 Aсеновград

7

60 450

90 900

75 150

120 000

105 750

100 900

1 235 350

49 300

116 950

40 350

59 750

156 550

63 550

50 800

211 900

38 768

106 650

55 133

138 650

164 249

91 314

2 104 199

27 797

117 890

8 748

37 130

187 594

33 439

11 562

234 696

1 358 339

101 046

136 093

11 639

827 077

10 847

92 798

20 395

31 487

51 711

37 341

37 905

0

0

0

0

0

0

155 759

0

0

0

0

0

0

0

0

48 749

0

0

0

48 749

0

0

0

0

0

0

0

ВЕСТНИК

191 200

147 400

216 500

436 700

228 500

403 800

1 274 200

51 600

374 900

189 800

45 100

659 700

267 900

299 900

672 200

1 018 350

70 350

104 450

49 900

323 800

57 500

85 650

53 100

73 800

82 550

60 400

56 850

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

119 700
2 994 400

291 096

5 419 838

6511 Kнежа

160 700
342 000

222 239

582 543

883 800

221 400

6510 Червен Бряг

6508 Плевен

240 700

102 700

186 700

350 500

230 000

156 200

6509 Пордим

289 747

2 083 426

6507 Hикопол

176 195

291 987

6504 Долни Дъбник

419 148

484 761

6503 Долна Mитрополия

6506 Левски

327 741

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

60

6505 Искър

250 955

Общо:

6502 Гулянци

Община:

6501 Белене

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

С Т Р.
БРОЙ 62

5 924 000

12 274 835

1 983 500

372 809

992 809

308 137

148 607

3 179 242

6704 Лозница

6705 Pазград

6706 Cамуил

6707 Цар Калоян

323 245

386 975

6803 Bетово

6804 Две Mогили

6805 Иваново

151 100

173 651

433 281

665 245

292 780

6901 Aлфатар

6902 Главиница

6903 Дулово

6904 Kайнарджа

225 800

446 900

342 900

126 600

2 390 900

4 268 062

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

230 100
170 900

324 507

225 894

6808 Ценово

842 600

322 100

244 500

188 800

240 800

6807 Cливо Поле

2 159 640

303 880

6802 Бяла

6806 Pусе

210 679

333 242

6801 Борово

224 900

515 000

288 500

332 600

8

52 300

126 950

72 500

42 700

824 100

48 300

67 350

399 800

56 050

58 700

75 550

68 250

50 100

669 400

56 450

66 300

193 100

69 100

93 450

118 900

72 100

2 721 150

62 650

56 700

64 150

14 680

91 395

17 881

4 351

982 911

6 694

27 057

847 089

8 825

20 045

39 530

24 192

9 479

490 672

12 957

16 937

249 039

15 209

70 918

101 798

23 814

3 473 926

60 716

28 151

27 240

0

0

0

0

70 151

0

0

70 151

0

0

0

0

0

35 670

0

0

35 670

0

0

0

0

155 759

0

0

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ РУСЕ

79 200

496 968

6703 Kубрат

159 500

6702 Исперих

383 800

255 414

604 498

6701 Завет

ОБЛАСТ РАЗГРАД

74 800

198 166

6618 Сопот

178 600

263 451

211 200

302 590

Общо:

6617 Куклен

Община:

6616 Xисаря

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

2 093 000

3 183 095

350 643

7105 Златоград

93 109

265 082

902 127

419 104

7302 Божурище

7303 Ботевград

7304 Годеч

16 760 819

7301 Антон

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

7225 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

257 100
3 585 300

336 652

4 628 159

7110 Чепеларе

289 500

9

47 700

116 100

59 850

38 850

4 182 900

627 400

51 750

125 050

60 750

49 550

66 450

65 950

56 900

63 750

44 700

42 550

640 850

78 700

329 500

32 313

21 804

260 527

50 432

9 359

7 035 704

377 411

27 802

157 056

24 348

20 865

23 359

58 293

17 345

38 799

4 267

5 277

821 205

60 670

596 353

131 869

0

0

0

0

160 515

38 048

0

38 048

0

0

0

0

0

0

0

0

51 127

0

51 127

0

0

38 048

0

0

38 048

ВЕСТНИК

349 600

525 500

154 800

44 900

5 381 700

1 095 100

374 598

1 415 254

7109 Cмолян

250 000

566 100

226 400

168 400

321 800

118 800

292 100

7108 Pудозем

655 909

242 645

7104 Доспат

320 415

424 349

7103 Девин

7107 Hеделино

167 767

7106 Mадан

339 927

7102 Борино

98 250
134 400

467 347

41 053

10 631

287 356

ДЪРЖАВЕН

7101 Баните

ОБЛАСТ СМОЛЯН

318 300
2 767 900

457 670

4 281 082

7004 Tвърдица

1 330 000

642 400

477 200

2 306 980

908 669

7002 Hова Загора

7003 Cливен

607 763

7001 Kотел

584 700

77 400

51 600

161 250

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

62

ОБЛАСТ СЛИВЕН

267 000

385 453

6907 Tутракан

204 200

266 431

479 600

966 254

Общо:

6906 Cитово

Община:

6905 Cилистра

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

С Т Р.
БРОЙ 62

5 593 300

612 947

393 551

153 213

553 458

89 215

323 460

477 904

150 373

180 548

525 508

789 185

840 743

284 905

77 362

91 461

8 131 450

7308 Eлин Пелин

7309 Eтрополе

7310 Златица

7311 Ихтиман

7312 Kопривщица

7313 Kостенец

7314 Kостинброд

7315 Мирково

7316 Пирдоп

7317 Правец

7318 Cамоков

7319 Cвоге

7320 Cливница

7321 Чавдар

7322 Челопеч

365 112

165 969

231 142

379 935

7405 Mъглиж

7406 Николаево

7407 Oпан

7408 Павел Баня

298 045

1 264 415

7404 Kазанлък

204 696

7402 Гурково

7403 Гълъбово

430 998

7401 Братя Даскалови

227 700

187 900

92 500

251 900

578 600

202 200

129 100

358 800

35 000

189 300

709 100

542 900

422 700

91 800

106 500

299 400

196 200

45 000

415 600

84 000

258 800

399 300

393 200

10

81 600

39 600

50 050

68 850

231 850

63 400

50 850

54 000

1 371 450

39 150

38 400

57 850

79 100

123 900

56 650

55 450

39 750

78 800

66 250

40 050

82 250

48 950

66 900

90 350

47 500

47 850

49 800

70 635

3 642

23 419

44 362

453 965

32 445

24 746

18 198

1 166 700

15 911

3 962

37 755

52 543

122 385

46 158

33 298

4 123

99 704

61 010

4 165

55 608

20 263

67 851

123 297

18 332

26 682

31 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

36 400

459 032

7307 Драгоман

51 800

126 332

241 500

322 831

Общо:

7306 Долна баня

Община:

7305 Горна Mалина

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 3

Община:

634 209

247 995

480 605

405 225

654 048

1 580 427

6 493 069

7606 Cвиленград

7607 Cимеоновград

7608 Cтамболово

7609 Tополовград

7610 Xарманли

7611 Xасково

355 463

317 629

359 901

7701 Велики Преслав

7702 Bенец

7703 Bърбица

ОБЛАСТ ШУМЕН

842 200
4 423 900

282 214

7605 Mинерални Бани

190 900

11

88 250

75 150

73 250

73 850

1 066 050

277 800

106 300

58 700

81 450

61 850

95 550

57 800

47 500

61 150

54 700

163 250

545 450

217 050

105 650

53 050

115 650

54 050

1 217 900

64 346

21 251

10 079

40 413

961 504

418 812

80 648

30 825

8 755

36 445

112 359

9 114

5 498

58 650

14 598

185 800

462 353

306 290

70 416

9 755

66 877

9 015

1 797 343

85 191

976 394

0

0

0

0

41 615

41 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 615

41 615

0

0

0

0

45 182

0

45 182

ВЕСТНИК

263 500

234 300

241 200

467 100

315 700

390 400

149 700

426 300

215 300

248 400

310 700

301 398

586 700

591 200

7604 Mаджарово

655 998

7602 Ивайловград

7603 Любимец

940 250

7601 Димитровград

79 300
410 150

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТ ХАСКОВО

695 700
3 101 200

871 766

7504 Попово

128 200

4 150 618

191 005

7503 Oпака

673 800

574 700

1 028 800

856 327

1 593 755

637 765

7502 Oмуртаг

386 700
4 219 800

560 141

7501 Aнтоново

7505 Tърговище

405 500
1 398 900

7 280 225

2 830 626

549 146

Общо:

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

64

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

7411 Чирпан

7410 Cтара Загора

7409 Pаднево

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

С Т Р.
БРОЙ 62

452 376

231 610

433 146

1 752 501

4 805 243

7707 Hови Пазар

7708 Cмядово

7709 Xитрино

7710 Шумен

100 000 000

876 037

910 383

3 125 035

165 988 153

7804 Tунджа

7805 Ямбол

4854

2 063 700

482 603

7803 Cтралджа
730 700

379 500

12

34 288 700

0

30 300 000

531 371

0

389 169

58 637

37 403

40 178

5 984

879 132

659 140

6 246

18 310

59 876

14 165

25 556

24 096

499 050

232 300

86 700

65 700

72 150

42 200

926 350

267 400

75 800

52 400

90 600

61 100

57 950

98 850

1 399 453

0

30 914

30 914

0

0

0

0

58 261

58 261

0

0

0

0

0

0

По чл. 1, ал. 1, т. 2 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 3 - За увеличение на
По чл. 1, ал. 1, т. 4 - За финансова
трудовите възнаграждения на
трудовите възнаграждения на
подкрепа на библиотеките с регионален
служителите в делегираната от
медицинския персонал, зает в здравните
характер чрез увеличаване на
държавата дейност „Общинска
кабинети в държавните и общинските
стойностния показател на стандарта за
администрация“ чрез увеличаване на
детски градини и училища, в детските
тяхното финансиране, включително за
стандартите за финансиране на
ясли и яслените групи към детски
възнагражденията на персонала по чл.
заплатите на служителите в общинската
градини чрез увеличаване на
1, ал. 5, т. 10.5 от ЗДБРБ за 2022 г.
администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от
стойностните показатели на
ЗДБРБ за 2022 г.
стандартите за тяхното финансиране, с
цел достигане на минималните нива на
заплащане договорени в колективния
трудов договор в отрасъл
„Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.6
от ЗДБРБ за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

ВСИЧКО

258 000

489 528

377 200

366 484

7802 Eлхово

318 300

351 100

160 900

301 900

178 200

7801 Болярово

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

767 700
2 941 500

253 465

7706 Hикола Kозлево

171 600

255 106

271 100

394 046

Общо:

7705 Kаспичан

Община:

7704 Kаолиново

Код
по
ЕБК:

По чл. 1, ал. 1, т. 1 - За капиталови
разходи на общините чрез увеличение
на целевата субсидия за капиталови
разходи, разпределена по общини
съгласно механизма за определяне на
основните бюджетни взаимоотношения
между централния бюджет и
бюджетите на общините под формата
на субсидии за 2022 г. в частта на
бюджетното взаимоотношение С4,
съгласно приложението към чл. 51, по
чл. 1, ал. 5, т. 14.1 от ЗДБРБ за 2022 г.

БРОЙ 62
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и
44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24
и 72 от 2018 г., бр. 1, 2 и 93 от 2019 г., бр. 93, 99, 101 и 105 от 2020 г., бр. 21 и 67 от 2021 г. и
бр. 21 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 1, в колона „Професионален опит“ числото „9“ се заменя с „8“.
2. На редове 2, 2а, 2б, 4, 4а и 5 в колона „Професионален опит“ числото „8“ се заменя със „7“.
3. Ред 5а се заличава.
4. На ред 5б, в колона „Професионален опит“ числото „8“ се заменя със „7“.
5. На редове 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б и 15б, в колона „Професионален опит“
числото „7“ се заменя с „6“.
6. Ред 15а се заличава.
7. На ред 15б, в колона „Професионален опит“ числото „7“ се заменя с „6“.
8. Създава се ред 15в:
„
15в.

3

Ръководно ниво Началник на отдел в магистър
3Б
Националната служба за охрана

V старши

6 години

служебно

“
9. На редове 16, 17 и 18, в колона „Професионален опит“ числото „7“ се заменя с „6“.
10. Ред 18а се заличава.
11. На редове 18б, 18в, 19, 19а, 20, 20а и 21, в колона „Професионален опит“ числото „7“ се
заменя с „6“.
12. Ред 21а се заличава.
13. На редове 23, 24, 24а и 25, в колона „Професионален опит“ числото „7“ се заменя с „6“.
14. Ред 25а се заличава.
15. На редове 26, 26а, 26б, 26в, 27, 27а, 28, 29, 30, 31 и 32, в колона „Професионален опит“
числото „7“ се заменя с „6“.
16. Редове 32а и 32б се заличават.
17. На редове 32в, 33, 34, 35а, 35б, 36, 37, 38 и 39, в колона „Професионален опит“ числото
„7“ се заменя с „6“.
18. На редове 40 и 41, в колона „Професионален опит“ числото „6“ се заменя с „5“.
19. На ред 41а, в колона „Ранг“ думите „II младши“ се заменят с „I младши“.
20. На редове 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49а, 49б и 49в, в колона „Професионален опит“
числото „6“ се заменя с „5“.
21. Създава се ред 56б:
„
56б.

„

Ръководно ниво Директор на терито- магистър
5А
риално статистичес
ко бюро

II младши

5 години

служебно

“

22. На ред 61а, в колона „Ранг“ думите „III младши“ се заменят с „II младши“.
23. Създава се ред 61б:
61б.

„

5

5

Ръководно ниво Заместник-директор магистър
5Б
по ч л. 41, а л. 5 и
чл. 43, ал. 5 от Закона
за Министерството на
вътрешните работи

II младши

5 години

служебно

“

24. Създава се ред 65а:
65а.

5

Ръководно ниво Началник на сектор в магистър
5Б
Националната служба за охрана

II младши

5 години

служебно

“
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25. Ред 68а се заличава.
26. На редове 72, 73, 74 и 75, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
27. Ред 75а се заличава.
28. На редове 75б, 75в, 76, 76а, 76б, 77, 77б, 77в, 78, 78а, 78б, 78в, 79, 79а, 80, 82, 83 и 84, в
колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
29. Ред 84а се заличава.
30. На ред 84б, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
31. Ред 84в се заличава.
32. На ред 85, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
33. На ред 85а, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „търговския регистър“
се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
34. На ред 85б, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
35. Създава се ред 85в:
„
85в.

5

Експертно ниво Д л ъ ж н о с т н о л и ц е магистър
1Б
по вписвани ята по
чл. 27д от Закона за
особените залози

3 години

трудово

“
36. На редове 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се
заменя с „4“.
37. Ред 93а се заличава.
38. На редове 94, 94а, 95, 96, 96а, 97, 98, 99, 99а и 100, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
39. Ред 100а се заличава.
40. На редове 100б, 101, 102, 103, 103а, 104, 105 и 106, в колона „Професионален опит“ числото
„5“ се заменя с „4“.
41. На ред 106а, в колона „Професионален опит“ числото „6“ се заменя с „4“.
42. На ред 107, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
43. Ред 107а се заличава.
44. На редове 107б, 108, 109, 109а, 110, 110а, 111, 111а, 111б, 111в, 112 и 113, в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
45. Ред 113а се заличава.
46. На ред 114, в колона „Наименование на длъжността“ думата „авиация“ се заменя с „администрация“, а в колона „Професионален опит“ числото „5“ се заменя с „4“.
47. Редове 124, 129б и 129в се заличават.
48. Създава се ред 141б:
„
141б.

6

Експертно ниво Държавен експерт в магистър
2
Агенцията за ядрено
регулиране

III младши

4 години

служебно

“
49. На редове 146, 147, 147а, 148, 149, 150, 150а, 151 и 152, в колона „Професионален опит“
числото „4“ се заменя с „3“.
50. Ред 152а се заличава.
51. На редове 152б, 153, 154, 155, 155а, 155б, 156, 156а, 156б, 156в, 157, 157а, 157б, 157в, 158, 160,
161, 161а и 162, в колона „Професионален опит“ числото „4“ се заменя с „3“.
52. Редове 162а и 162е се заличават.
53. На редове 163, 163а, 164, 165, 169, 170, 170а и 171, в колона „Професионален опит“ числото
„4“ се заменя с „3“.
54. Ред 171а се заличава.
55. На редове 172, 172а, 173, 173а, 173б, 174, 174а, 175, 176, 177, 178, 178а, 179, 180, 180а и 181,
в колона „Професионален опит“ числото „4“ се заменя с „3“.
56. Ред 181а се заличава.
57. На редове 182 и 183, в колона „Професионален опит“ числото „4“ се заменя с „3“.
58. Ред 183а се заличава.
59. На редове 184, 185, 186, 188а, 188б, 189, 190, 191, 192, 193, 193а, 194, 195, 196, 197, 197а, 198,
198а, 199, 200, 201 и 202, в колона „Професионален опит“ числото „4“ се заменя с „3“.
60. Ред 208а се заличава.
61. На ред 210а, в колона „Професионален опит“ числото „4“ се заменя с „3“.
62. На ред 214, в колона „Професионален опит“ числото „3“ се заменя с „2“.

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

63. На ред 215, в колона „Наименование на длъжността“ думата „авиация“ се заменя с „администрация“.
64. Редове 226а, 237а и 237в се заличават.
65. Редове 241а, 247а, 253а, 256а и 256б се заличават.
66. На ред 257, в колона „Професионален опит“ числото „3“ се заменя с „2“.
67. На ред 278, в колона „Професионален опит“ числото „2“ се заменя с „1“.
68. Редове 281а и 282а се заличават.
69. На редове 283, 283а, 284, 284а, 285, 286, 286а, 287, 287а и 288, в колона „Ранг“ думите „V
младши“ се заменят с „ІV младши“.
70. На ред 289, в колона „Наименование на длъжността“ думите „териториална администрация“ се заменят с „община и район“.
71. Редове 289а и 290а се заличават.
72. Създават се редове 304г и 304д:
„
304г.

11

Н и в о с п е ц и а - Специалист по мре- средно
лист 1
жова и информационна сигурност

не се изисква трудово

304д.

11

Н и в о с п е ц и а - Специалист в област средно
лист 1
та на информационните технологии

не се изисква трудово

§ 2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.,
бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от
2017 г., бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г., бр. 9, 93, 99
и 105 от 2020 г. и бр. 21 от 2022 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 3 т. 4 се отменя;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Професионалният опит за извършване
на дейност в чужбина се доказва с официални документи, издадени от компетентен
орган или компетентно длъжностно лице, в
съответствие с националното право на съответната държава.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжността „сътрудник по управление
на европейски проекти и програми“ подпомага
управлението и изпълнението на помощта от
програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
програмен период 2014 – 2020 г. и Европейските фондове при споделено управление за
програмен период 2021 – 2027 г., Българошвейцарската програма за сътрудничество,
Финансови я механизъм на Европейското
и коном и ческо п рос т ра нс т во, Норвеж к и я
финансов механизъм и други европейски
фондове/програми/инструменти.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с предоставянето на специфична експертиза при
управлението и изпълнението на проектите,

“
съфинансирани от фондовете/програмите/
инструментите, както и при изготвянето,
координацията, управлението, изпълнението,
мониторинга, оценката, информацията, видимостта и комуникацията, контрола и одита
на фондовете/програмите/инструментите.“;
в) в ал. 4:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. административните структури, които
изпълняват функциите по изготвяне, координация, управление, мониторинг, оценка,
видимост и комуникация, контрол и одит на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове за програмен период 2014 – 2020 г.,
Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. и
други европейски фондове/програми/инструменти, в т.ч. Централното координационно
звено, Сертифициращите органи, съответно
Счетоводните органи, Одитните органи, управляващите органи, междинните звена и
други органи.“;
бб) в т. 2 думите „Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“ се заменят с
„Българо-швейцарската програма за сътрудничество“, а думите „подкрепящите звена
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и подкрепящите
звена по Норвежкия финансов механизъм“ и
запетаята пред тях се заличават;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. административните звена в конкретните бенефициенти на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020 г., Оперативна програма „Околна
среда“ 2014 – 2020 г., Програма „Транспортна
свързаност“ 2021 – 2027 г. и Програма „Околна
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среда“ 2021 – 2027 г., както и в администрацията на Министерския съвет като конкретен
бенефициент;“
гг) точка 4 се отменя;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Длъж ност та по ал. 1 се заема по
трудово правоотношение, като възнагражденията на служителите се финансират изцяло
от техническ ите помощи на съответните
фондове/прог рами/инст ру менти по а л. 1.
Възнагражденията на служителите могат да
се финансират и от средствата по проектите,
финансирани по фондовете/програмите/инструментите по ал. 1.“;
д) алинея 6 се изменя така:
„(6) Длъжността по ал. 1 може да се заема
за срок до приключване на съответния фонд/
програма/инструмент/проект или до изчерпване на средствата по техническата помощ
на съответния фонд/програма/инструмент,
или до изчерпване на средствата, които са
предвидени в бюджета на проекта.“;
е) в ал. 7 думата „програми“ се заменя с
„фондове/програми/инструменти“.
3. В чл. 9 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Длъжността „специалист по мрежова
и информационна сигурност“ е свързана с наблюдение за спазване на вътрешните правила
за мрежова и информационна сигурност за
дейности, свързани с администриране, експлоатация и поддръжка на хардуер и софтуер,
и за прилагането на законите, подзаконовите
нормативни актове, стандартите и политиките
в тази област.
(8) Длъжността „специалист в областта на
информационните технологии“ е свързана с
изпълнението на функциите, посочени в опи
санието на длъжностите по чл. 7а, ал. 1 – 9,
като конкретните области на дейност се определят в длъжностната характеристика за
длъжността.“
4. В чл. 11, ал. 5 думите „европейските
структурни и инвестиционни фондове“ се
заменят с „Европейския съюз“.
5. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 5 думите „Военна информация“ се
заменят с „Военно разузнаване“;
б) параграф 5а се изменя така:
„§ 5а. (1) Длъжностните нива и длъжностните наименования на експертните и техничес
ките длъжности в Националната служба за
охрана се приравняват на длъжностните нива
и длъжностните наименования, определени
за министерство;
(2) Правоот ношени я та на д ържавни те
слу жители и на слу ж ителите по трудово
правоотношение в Националната служба за
охрана се привеждат в съответствие с новите
длъжностни наименования и длъжностни нива
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по ал. 1 и в съответствие с Класификатора на
длъжностите в администрацията в рамките на
разходите за персонал, определен по бюджета
на Националната служба за охрана.“
6. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 5 думите „Европейските структурни и инвестиционни
фондове“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 1,
5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и
103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25, 37 и
55 от 2022 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При определяне на индивидуалните
брутни месечни заплати на служителите в
структури, които изпълняват функции по
изгот вяне, координаци я, у п равление, изпълнение, мониторинг, оценка, видимост и
комуникация, контрол и одит на фондове/
програми/инструменти на Европейския съюз,
„Българо-швейцарската програма за сътрудничество“, програмата „Еразъм +“ и съпътстващите я програми, дейности и инициативи,
Финансови я механизъм на Европейското
и коном и ческо п рос т ра нс т во, Норвеж к и я
финансов механизъм или други европейски
програми, в допълнение към средствата по
ал. 1 се вземат предвид и средствата за възнаграждения и задължителни осигурителни
вноск и, чийто източник са техническ ите
помощи на съответните фондове/програми/
инструменти или средствата, предвидени за
управлението и изпълнението на проектите,
финансирани по съответните фондове/програми/инструменти.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Средствата за индивидуалните брутни
месечни заплати/брутните трудови възнаграждения, съответно допустимата за възстановяване част от тях, на служителите по
ал. 2, включително разходите за задължителни
социални и здравни осигуровки за сметка
на осигурителя, дължими във връзка с тези
заплати/възнаграждения, в случаите, когато
се изплащат за сметка на съответните фондове/програми/инструменти по ал. 2, може
да се осигуряват първоначално от бюджета
на съответния разпоредител с бюджет, като
впоследствие периодично и след верифициране
се възстановяват от техническите помощи по
съответните фондове/програми/инструменти
или от средствата, предвидени за управлението
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и/или изпълнението на проектите, финансирани от съответните фондове/програми/
инструменти.“
2. В чл. 7, ал. 6 след думите „чл. 7, ал. 1 – 10“
се добавя „и чл. 9, ал. 7 и 8“, а думите „60 на
сто“ се заменят с „80 на сто“.
3. В чл. 25, ал. 9 думите „проекти, финансови планове или програми, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори“ се
заменят с „фондове/програми/инструменти по
чл. 5, ал. 2 или от средствата, предвидени за
управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани по съответните фондове/
програми/инструменти“.
§ 4. В Постановление № 67 от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г.,
бр. 1, 27, 33, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106
от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от
2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г.,
бр. 44 и 85 от 2017 г., бр. 5, 23 и 93 от 2019 г.
и бр. 18 и 20 от 2020 г.), в чл. 5, ал. 14 думите
„Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ се заменят с „Програма за образование“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет
за компенсиране през 2022 г. на разходите за
отглеждане, възпитание и обучение на деца,
които не са приети поради липса на места
в общински детски ясли и яслени групи в
общински и държавни детски градини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. С постановлението се уреждат условията и редът за предоставяне на средства
от държавния бюджет за компенсиране през
2022 г. на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от
тримесечна до тригодишна възраст, които не
са приети поради липса на места в общински
детски ясли и яслени групи в общински и
държавни детски градини.
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Чл. 2. (1) Месечният размер на средствата
за компенсиране на разходите, пряко свързани
с отглеждане, възпитание и обучение за едно
дете, не може да надвишава средния месечен
размер на средствата от държавния бюджет
за издръжката на дете в предучилищното
образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г., определен
със заповед на министъра на образованието
и науката съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет
за компенсиране на разходите, извършени
от родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места, приета с
Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
(2) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителя в
размер на действително извършените разходи
за съответния месец, но не повече от размера
по ал. 1.
(3) Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и
обучение, се изплащат до приемането на детето
в общинска детска ясла или в яслена група
в общинска или държавна детска градина.
Чл. 3. (1) Родителите имат право да получат
средства за компенсиране на разходите им,
пряко свързани с отглеждане, възпитание и
обучение на децата им, ако едновременно са
изпълнени следните условия:
1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто
прилежащ район се намира настоящият адрес
на детето, по ред, определен от съответната
община, и същото не е прието поради липса
на свободни места;
2. детето не е записано в общинска детска
ясла или в яслена група на общинска или
държавна детска градина;
3. общината по настоящия адрес на детето
не e предложила на родителите друго място
в общинска детска ясла или яслена група в
общинска детска градина поради липса на
свободни места във всички общински детски
ясли и общински детски градини в прилежащия район;
4. родителите не получават подпомагане от
държавния бюджет, с изключение на месечни
помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1
от Закона за семейни помощи за деца, или
подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание
за месеца, за който се изплащат средства за
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компенсиране на разходите, пряко свързани с
отглеждане, възпитание и обучение, по реда
на това постановление;
5. за отглеждане на детето не се ползва
отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда
за отглеждане на дете до навършване на
2-годишната му възраст.
(2) Прилежащият район на детската ясла
или градина по смисъла на ал. 1, т. 1 и 3
включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени
в съответствие с изискванията на чл. 2а,
ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и
функциониране на Механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.). За общините с
районно деление, в които районите на обхват
съвпадат с районите, определени със Закона
за териториалното деление на столичната
община и големите градове, по решение на
кмета прилежащият район на детската ясла
или детската градина може да не включва
граничещите райони на обхват.
(3) Когато детската ясла или детската градина с яслена група осъществяват дейността
си в повече от една сграда, намиращи се на
различен адрес от адреса им на управление,
при прилагане на ал. 1 всяка една сграда се
приема като самостоятелна детска ясла или
градина.
(4) Когато детето е кандидатствало за прием
само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни
места, е необходимо по искане на родителите
общината по настоящия адрес на детето да
удостовери и липсата на свободни места в
общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията
на прилежащия район на обхват.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3 се
установяват служебно от общината по настоящия адрес на детето, а обстоятелствата по
ал. 1, т. 4 и 5 – с декларация, подписана от
родителя на детето.
Чл. 4. (1) На компенсиране със средства от
държавния бюджет подлежат направените от
родителите по чл. 3 разходи, пряко свързани с
отглеждане, възпитание и обучение на децата
им, ако са допустими.
(2) Допустими разходи, които подлежат на
компенсиране, са:
1. разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение,
сключени с частна детска ясла или с частна
детска градина с яслена група;
2. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и
обучение, сключени с физически лица.
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(3) Разходите по ал. 2, т. 2 са допустими,
ако физическото лице, страна по договора за
отглеждане, възпитание и обучение, отговаря
на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11,
ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях (ДВ,
бр. 103 от 2008 г.).
(4) Лицата по ал. 3 могат да сключват договор/договори за отглеждане, възпитание и
обучение на не повече от три деца.
(5) За едно дете за един и същ месец може
да бъдат изплащани средства за компенсиране
на извършените разходи за отглеждане, възпитание и обучение само по ал. 2, т. 1 или
само по ал. 2, т. 2.
(6) Родителите имат право на компенсиране на разходите по ал. 1 за всяко свое
дете поотделно, пропорционално на частта
от възнаграждението, което са заплатили за
него въз основа на договор по ал. 2.
(7) Правото на компенсиране със средства
от държавния бюджет за едни и същи разходи
за определен месец за едно дете не може да се
упражнява и от двамата родители поотделно.
Чл. 5. Разходите за заплащане на такси по
договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частна
детска ясла или с частна детска градина с
яслена група, се удостоверяват със следните
документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска ясла
или частната детска градина с яслена група;
2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание
и обучение за съответния месец – фактура и
платежно нареждане или фискален бон.
Чл. 6. Разходите за заплащане на възнагра ж дения по договори за отглеж дане,
възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2,
сключени с физически лица, се удостоверяват
със следните документи:
1. договор за отглеждане, възпитание и
обучение, сключен с физическото лице;
2. отчет и приемно-предавателен протокол,
съдържащ информация за извършените за
месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4
и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за
устройството и дейността на детските ясли
и детските кухни и здравните изисквания
към тях;
3. копие от документи, удостоверяващи
спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за
физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация
„медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски
асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома
за висше образование по специалност „Пред
училищна педагогика“;
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4. документи за изплатено възнаграждение
по сключения договор – платежно нареждане
или разходен касов ордер.
Чл. 7. (1) Родителите, които желаят да
получат компенсиране при условията и по
реда на това постановление за извършените
от тях разходи, пряко свързани с отглеждане,
възпитание и обучение на децата им, подават
заявление по образец съгласно приложение
№ 1 в общината по настоящия адрес на детето.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок
до 5-о число на месеца, следващ месеца, за
който се иска компенсиране.
(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата на
подаване на заявлението и в 14-дневен срок
уведомява родителите, които имат право да
получат компенсиране на разходите.
(4) Когато не са налице условията по чл. 3,
кметът на общината или упълномощено от
него длъжностно лице издава мотивиран отказ
за компенсиране на разходите, който може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 8. (1) За изплащане на компенсации
родителите по чл. 7, ал. 3 подават искане в
общината по настоящия адрес на детето.
(2) Искането по ал. 1 се подава в срока
по чл. 7, ал. 2.
(3) С искането по ал. 1 родителят декларира, че към момента на подаването му са
изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4
и 5, както и предпочитания от него начин за
изплащане на компенсациите – по касов или
безкасов път, със съответната информация за
банковата сметка.
(4) Към искането по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 5 или 6, удостоверяващи
извършените от родителите разходи за месеца,
за който се иска компенсиране. Договорът за
отглеждане, възпитание и обучение се прилага
само към първото искане за изплащане, а за
следващите месеци – само ако са настъпили
промени.
Чл. 9. (1) Общината проверява дали са налице изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3,
извършва проверка на подадените документи
за изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1,
т. 4 и 5 и на чл. 5 и 6 и на допустимостта на
разходите.
(2) Кметът на общината или упълномощено
от него длъжностно лице със заповед определя
размера на компенсацията за допустимите
разходи за съответния месец или мотивирано отказва изплащането на компенсация за
недопустимите разходи.
(3) Размерът на компенсацията за допустимите разходи се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените
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от родителя месечни разходи, удостоверени
с документите по чл. 5 и 6, но не повече от
размера по чл. 2, ал. 1.
Ч л. 10. (1) Общ и н и т е п редос та вя т на
Министерството на здравеопазването информация съгласно приложение № 2 за размера
на средствата, които да бъдат изплатени на
родителите за компенсиране на извършените
от тях разходи, пряко свързани с отглеждане,
възпитание и обучение на децата им.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
до 20-о число на месеца, в който са подадени
исканията за изплащане на компенсациите
по чл. 8.
(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по
бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра
на здравеопазването на базата на обобщената
информация по ал. 1.
Чл. 11. Средствата за компенсиране на
разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителите
от общините по настоящия адрес на детето
в размер, определен съгласно чл. 9, ал. 3, в
срок до 15 работни дни от влизането в сила на
акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 3.
Чл. 12. (1) Изплащането на компенсации
на родителите за разходите, пряко свързани с
отглеждане, възпитание и обучение на децата
им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. настъпи промяна в обстоятелствата по
чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 5;
2. родителят откаже да запише детето на
предложено от общината място в детската ясла
или градина, в които детето е кандидатствало.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който
изплащането на компенсации е преустановено, се определят пропорционално на броя на
дните до преустановяването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Със средства от държавния бюджет при
условията и по реда на това постановление се
компенсират разходите на родителите, пряко
свързани с отглеждане, възпитание и обучение
на децата им, считано от 1 септември 2022 г.
§ 2. Постановлението се приема на основание § 19 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4879
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджетите на общините, на
Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на
Министерството на младежта и спорта и на
Техническия университет – София, за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и на
непедагогическия персонал, на издръжката и
на стипендиите на учениците в институциите
за предучилищно и училищно образование
чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите/нормативите за тяхното
финансиране и за национални програми за
развитие на образованието по чл. 1, ал. 5,
т. 2.11 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 г. в общ размер
на 150 000 000 лв., както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
102 298 059 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 45 837 478 лв., в т.ч.
35 460 800 лв. за национални програми за
развитие на образованието;
3. чрез бюджета на Министерството на
образованието и нау ката за Техническ и я
университет – София – 155 078 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата – 1 370 636 лв.;
5. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 338 749 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет като обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1,
ал. 5, т. 2.11 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване
на качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“ – 35 460 800 лв.,
бюджетна програма „Улесняване на достъпа
до образование. Приобщаващо образование“ – 818 200 лв., в т.ч. 689 270 лв. разходи
за персонал, бюджетна програма „Училищно
образование“ – 9 489 138 лв., в т.ч. 5 364 456 лв.
разходи за персонал, бюджетна програма
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„Развитие на способностите на децата и учениците“ – 43 946 лв., в т.ч. 24 880 лв. разходи за
персонал, и бюджетна програма „Образование
на българите в чужбина“ – 25 394 лв., в т.ч.
15 533 лв. разходи за персонал по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г.
(2) Със сумата 39 743 339 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина и
достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри
в областта на изкуството и културата“, в т.ч.
823 933 лв. разходи за персонал по бюджета
на Министерството на културата за 2022 г.
(2) Със сумата 546 703 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за
учащи“, в т.ч. 202 428 лв. разходи за персонал
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2022 г.
(2) Със сумата 136 321 лв. да се увеличат
показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 6. Министърът на образованието и нау
ката, министърът на културата и министърът
на младежта и спорта да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. и
да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по централния бюджет за 2022 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 100 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне годишния
размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2022 г. (ДВ,
бр. 41 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 числото „3 375 112“ се заменя с
„3 454 529“.
2. В чл. 1, в т. 1 числото „915 311“ се заменя с „936 768“, в т. 2 числото „469 921“ се
заменя с „481 073“, в т. 3 числото „297 143“ се
заменя с „303 986“, в т. 4 числото „988 207“ се
заменя с „1 011 610“ и в т. 5 числото „704 530“
се заменя със „721 092“.
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§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и във връзка с чл. 1,
ал. 5, т. 2.11 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на културата, на ми-
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нистъра на младежта и спорта и на кметовете
на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1

№
по
ред

Община

Област

Средства за общински образователни
институции

Средства за
частни образователни институции

Общо средства за общината
(лв.)

1. Банско

Благоевград

246 625

0

246 625

2. Белица

Благоевград

175 492

0

175 492

3. Благоевград

Благоевград

1 251 607

0

1 251 607

4. Гоце Делчев

Благоевград

639 996

0

639 996

5. Гърмен

Благоевград

340 828

0

340 828

6. Кресна

Благоевград

64 977

0

64 977

7. Петрич

Благоевград

798 959

0

798 959

8. Разлог

Благоевград

341 068

0

341 068

9. Сандански

Благоевград

668 274

0

668 274

10. Сатовча

Благоевград

263 547

0

263 547

11. Симитли

Благоевград

195 734

0

195 734

12. Струмяни

Благоевград

71 702

0

71 702

13. Хаджидимово

Благоевград

154 927

0

154 927

14. Якоруда

Благоевград

154 957

0

154 957

15. Айтос

Бургас

432 564

0

432 564

16. Бургас

Бургас

3 760 039

6435

3 766 474

17. Камено

Бургас

121 384

0

121 384

18. Карнобат

Бургас

398 708

0

398 708

19. Малко Търново

Бургас

41 270

0

41 270

20. Несебър

Бургас

430 540

0

430 540

21. Поморие

Бургас

392 086

0

392 086

22. Приморско

Бургас

74 382

0

74 382

23. Руен

Бургас

456 883

0

456 883

24. Созопол

Бургас

165 879

0

165 879

25. Средец

Бургас

243 651

0

243 651

26. Сунгурларе

Бургас

204 433

0

204 433

27. Царево

Бургас

141 148

0

141 148

28. Аврен

Варна

113 919

207

114 126

29. Аксаково

Варна

276 896

0

276 896

30. Белослав

Варна

185 688

0

185 688

31. Бяла

Варна

56 027

0

56 027

32. Варна

Варна

4 928 195

64 540

4 992 735

33. Ветрино

Варна

62 381

0

62 381

34. Вълчи дол

Варна

144 422

0

144 422

35. Девня

Варна

115 653

0

115 653
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36. Долни чифлик

Варна

295 454

0

295 454

37. Дългопол

Варна

217 855

0

217 855

38. Провадия

Варна

345 846

0

345 846

39. Суворово

Варна

150 575

0

150 575

40. Велико Търново

Велико Търново

1 310 761

26 035

1 336 796

41. Горна Оряховица

Велико Търново

531 419

0

531 419

42. Елена

Велико Търново

145 152

0

145 152

43. Златарица

Велико Търново

73 834

0

73 834

44. Лясковец

Велико Търново

146 221

0

146 221

45. Павликени

Велико Търново

296 925

0

296 925

46. Полски Тръмбеш

Велико Търново

154 445

0

154 445

47. Свищов

Велико Търново

390 369

0

390 369

48. Стражица

Велико Търново

197 545

0

197 545

49. Сухиндол

Велико Търново

32 562

0

32 562

50. Белоградчик

Видин

85 795

0

85 795

51. Бойница

Видин

15 486

0

15 486

52. Брегово

Видин

39 481

0

39 481

53. Видин

Видин

678 703

0

678 703

54. Грамада

Видин

17 284

0

17 284

55. Димово

Видин

96 216

0

96 216

56. Кула

Видин

42 579

0

42 579

57. Макреш

Видин

13 677

0

13 677

58. Ново село

Видин

31 773

0

31 773

59. Ружинци

Видин

80 013

0

80 013

60. Чупрене

Видин

27 014

0

27 014

61. Борован

Враца

90 965

0

90 965

62. Бяла Слатина

Враца

392 560

0

392 560

63. Враца

Враца

1 117 235

0

1 117 235

64. Козлодуй

Враца

350 874

0

350 874

65. Криводол

Враца

122 802

0

122 802

66. Мездра

Враца

293 331

0

293 331

67. Мизия

Враца

88 301

0

88 301

68. Оряхово

Враца

146 227

0

146 227

69. Роман

Враца

96 967

0

96 967

70. Хайредин

Враца

63 458

0

63 458

71. Габрово

Габрово

666 726

0

666 726

72. Дряново

Габрово

94 432

0

94 432

73. Севлиево

Габрово

460 460

0

460 460

74. Трявна

Габрово

103 100

0

103 100

75. Балчик

Добрич

271 050

0

271 050

76. Генерал Тошево

Добрич

165 176

0

165 176

77. Добрич

Добрич

1 128 056

28 155

1 156 211

78. Добричка

Добрич

257 426

0

257 426

С Т Р.

76

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Община

Област

ВЕСТНИК

Средства за общински образователни
институции

БРОЙ 62
Средства за
частни образователни институции

Общо средства за общината
(лв.)

79. Каварна

Добрич

195 198

0

195 198

80. Крушари

Добрич

59 510

0

59 510

81. Тервел

Добрич

203 969

0

203 969

82. Шабла

Добрич

54 197

0

54 197

83. Ардино

Кърджали

112 207

0

112 207

84. Джебел

Кърджали

110 320

0

110 320

85. Кирково

Кърджали

262 394

0

262 394

86. Крумовград

Кърджали

283 586

0

283 586

87. Кърджали

Кърджали

1 161 066

0

1 161 066

88. Момчилград

Кърджали

186 071

0

186 071

89. Черноочене

Кърджали

112 740

0

112 740

90. Бобов дол

Кюстендил

69 520

0

69 520

91. Бобошево

Кюстендил

19 442

0

19 442

92. Дупница

Кюстендил

592 216

0

592 216

93. Кочериново

Кюстендил

49 363

0

49 363

94. Кюстендил

Кюстендил

662 796

0

662 796

95. Невестино

Кюстендил

28 169

0

28 169

96. Рила

Кюстендил

28 123

0

28 123

97. Сапарева баня

Кюстендил

86 025

0

86 025

98. Трекляно

Кюстендил

8316

0

8316

99. Априлци

Ловеч

38 296

0

38 296

100. Летница

Ловеч

53 839

0

53 839

101. Ловеч

Ловеч

551 943

3896

555 839

102. Луковит

Ловеч

319 187

0

319 187

103. Тетевен

Ловеч

318 896

0

318 896

104. Троян

Ловеч

375 587

0

375 587

105. Угърчин

Ловеч

101 039

0

101 039

106. Ябланица

Ловеч

148 091

0

148 091

107. Берковица

Монтана

240 919

0

240 919

108. Бойчиновци

Монтана

99 792

0

99 792

109. Брусарци

Монтана

65 509

0

65 509

110. Вълчедръм

Монтана

138 004

0

138 004

111. Вършец

Монтана

110 835

0

110 835

112. Георги Дамяново

Монтана

25 524

0

25 524

113. Лом

Монтана

308 320

0

308 320

114. Медковец

Монтана

59 135

0

59 135

115. Монтана

Монтана

722 791

0

722 791

116. Чипровци

Монтана

18 413

0

18 413

117. Якимово

Монтана

44 631

0

44 631

118. Батак

Пазарджик

77 092

0

77 092

119. Белово

Пазарджик

94 650

0

94 650

120. Брацигово

Пазарджик

94 736

0

94 736

121. Велинград

Пазарджик

612 346

0

612 346
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122. Лесичово

Пазарджик

53 189

0

53 189

123. Пазарджик

Пазарджик

1 557 859

1478

1 559 337

124. Панагюрище

Пазарджик

289 273

0

289 273

125. Пещера

Пазарджик

245 045

0

245 045

126. Ракитово

Пазарджик

258 346

0

258 346

127. Септември

Пазарджик

350 198

0

350 198

128. Стрелча

Пазарджик

62 911

0

62 911

129. Сърница

Пазарджик

82 460

0

82 460

130. Брезник

Перник

75 619

0

75 619

131. Земен

Перник

22 543

0

22 543

132. Ковачевци

Перник

9605

0

9605

133. Перник

Перник

1 249 207

0

1 249 207

134. Радомир

Перник

220 939

0

220 939

135. Трън

Перник

50 743

0

50 743

136. Белене

Плевен

96 107

0

96 107

137. Гулянци

Плевен

134 363

0

134 363

138. Долна Митрополия Плевен

211 096

0

211 096

139. Долни Дъбник

Плевен

174 654

0

174 654

140. Искър

Плевен

79 127

0

79 127

141. Левски

Плевен

214 715

0

214 715

142. Никопол

Плевен

77 001

0

77 001

143. Плевен

Плевен

1 773 190

0

1 773 190

144. Пордим

Плевен

98 970

0

98 970

145. Червен бряг

Плевен

395 305

0

395 305

146. Кнежа

Плевен

245 139

0

245 139

147. Асеновград

Пловдив

821 304

0

821 304

148. Брезово

Пловдив

91 854

0

91 854

149. Калояново

Пловдив

130 885

0

130 885

150. Карлово

Пловдив

682 942

0

682 942

151. Кричим

Пловдив

106 547

0

106 547

152. Лъки

Пловдив

26 062

0

26 062

153. „Марица“

Пловдив

460 984

0

460 984

154. Перущица

Пловдив

82 298

0

82 298

155. Пловдив

Пловдив

5 113 051

34 984

5 148 035

156. Първомай

Пловдив

381 271

0

381 271

157. Раковски

Пловдив

453 555

0

453 555

158. „Родопи“

Пловдив

365 531

7142

372 673

159. Садово

Пловдив

244 047

0

244 047

160. Стамболийски

Пловдив

264 230

0

264 230

161. Съединение

Пловдив

109 587

0

109 587

162. Хисаря

Пловдив

139 751

0

139 751

163. Куклен

Пловдив

91 062

0

91 062

164. Сопот

Пловдив

140 751

0

140 751
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165. Завет

Разград

125 954

0

125 954

166. Исперих

Разград

374 374

0

374 374

167. Кубрат

Разград

217 171

0

217 171

168. Лозница

Разград

125 410

0

125 410

169. Разград

Разград

777 020

0

777 020

170. Самуил

Разград

88 669

0

88 669

171. Цар Калоян

Разград

58 723

0

58 723

172. Борово

Русе

34 796

0

34 796

173. Бяла

Русе

143 309

0

143 309

174. Ветово

Русе

158 453

0

158 453

175. Две могили

Русе

105 609

0

105 609

176. Иваново

Русе

53 694

0

53 694

177. Русе

Русе

1 922 241

4752

1 926 993

178. Сливо поле

Русе

117 175

0

117 175

179. Ценово

Русе

44 979

0

44 979

180. Алфатар

Силистра

28 437

0

28 437

181. Главиница

Силистра

125 883

0

125 883

182. Дулово

Силистра

428 973

0

428 973

183. Кайнарджа

Силистра

136 237

0

136 237

184. Силистра

Силистра

622 762

0

622 762

185. Ситово

Силистра

82 725

0

82 725

186. Тутракан

Силистра

197 673

0

197 673

187. Котел

Сливен

243 582

0

243 582

188. Нова Загора

Сливен

505 941

0

505 941

189. Сливен

Сливен

1 856 322

0

1 856 322

190. Твърдица

Сливен

279 673

0

279 673

191. Баните

Смолян

44 816

0

44 816

192. Борино

Смолян

35 224

0

35 224

193. Девин

Смолян

165 496

0

165 496

194. Доспат

Смолян

145 023

0

145 023

195. Златоград

Смолян

165 844

0

165 844

196. Мадан

Смолян

155 921

0

155 921

197. Неделино

Смолян

66 615

0

66 615

198. Рудозем

Смолян

168 550

0

168 550

199. Смолян

Смолян

567 880

0

567 880

200. Чепеларе

Смолян

107 671

0

107 671

201. Столична

София-град

17 659 131

151 859

17 810 990

202. Антон

София област

21 821

0

21 821

203. Божурище

София област

153 246

0

153 246

204. Ботевград

София област

514 576

0

514 576

205. Годеч

София област

58 854

0

58 854

206. Горна Малина

София област

104 131

0

104 131

207. Долна баня

София област

88 535

0

88 535
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Общо средства за общината
(лв.)

208. Драгоман

София област

40 366

0

40 366

209. Елин Пелин

София област

397 019

0

397 019

210. Етрополе

София област

214 065

0

214 065

211. Златица

София област

93 404

0

93 404

212. Ихтиман

София област

285 267

0

285 267

213. Копривщица

София област

39 008

0

39 008

214. Костенец

София област

196 943

0

196 943

215. Костинброд

София област

253 162

0

253 162

216. Мирково

София област

25 437

0

25 437

217. Пирдоп

София област

110 344

0

110 344

218. Правец

София област

170 627

0

170 627

219. Самоков

София област

550 463

0

550 463

220. Своге

София област

209 881

0

209 881

221. Сливница

София област

132 342

0

132 342

222. Чавдар

София област

20 525

0

20 525

223. Челопеч

София област

44 270

572

44 842

224. Братя Даскалови

Стара Загора

107 395

0

107 395

225. Гурково

Стара Загора

83 698

0

83 698

226. Гълъбово

Стара Загора

177 978

0

177 978

227. Казанлък

Стара Загора

1 019 975

0

1 019 975

228. Мъглиж

Стара Загора

199 724

0

199 724

229. Николаево

Стара Загора

105 049

0

105 049

230. Опан

Стара Загора

26 490

0

26 490

231. Павел баня

Стара Загора

227 563

0

227 563

232. Раднево

Стара Загора

262 847

0

262 847

233. Стара Загора

Стара Загора

2 166 009

17 379

2 183 388

234. Чирпан

Стара Загора

352 923

0

352 923

235. Антоново

Търговище

67 261

0

67 261

236. Омуртаг

Търговище

219 042

0

219 042

237. Опака

Търговище

65 810

0

65 810

238. Попово

Търговище

372 504

0

372 504

239. Търговище

Търговище

816 759

1472

818 231

240. Димитровград

Хасково

630 583

0

630 583

241. Ивайловград

Хасково

87 006

0

87 006

242. Любимец

Хасково

155 554

0

155 554

243. Маджарово

Хасково

29 692

0

29 692

244. Минерални бани

Хасково

70 602

0

70 602

245. Свиленград

Хасково

353 438

0

353 438

246. Симеоновград

Хасково

136 237

0

136 237

247. Стамболово

Хасково

77 376

0

77 376

248. Тополовград

Хасково

143 146

0

143 146

249. Харманли

Хасково

328 258

0

328 258

250. Хасково

Хасково

1 402 713

0

1 402 713
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251. Велики Преслав

Шумен

126 988

0

126 988

252. Венец

Шумен

80 821

0

80 821

253. Върбица

Шумен

143 541

0

143 541

254. Каолиново

Шумен

174 466

0

174 466

255. Каспичан

Шумен

108 711

0

108 711

256. Никола Козлево

Шумен

116 477

0

116 477

257. Нови пазар

Шумен

283 371

0

283 371

258. Смядово

Шумен

85 013

0

85 013

259. Хитрино

Шумен

44 534

0

44 534

260. Шумен

Шумен

1 345 929

0

1 345 929

261. Болярово

Ямбол

44 955

0

44 955

262. Елхово

Ямбол

210 678

0

210 678

263. Стралджа

Ямбол

193 723

0

193 723

264. „Тунджа“

Ямбол

241 846

0

241 846

265. Ямбол

Ямбол
ОБЩО

1 121 136

0

1 121 136

101 949 153

348 906

102 298 059

4899

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 834 584 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2022 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми
за развитие на образованието:
1. „Заедно за всяко дете“ – 98 003 лв.;
2. „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 2 736 581 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо-

отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 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 извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 4 от
Решение № 302 на Министерския съвет от
2022 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
Община

Област

НП „Заедно за всяко дете“
(в лв.)

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Банско

Благоевград

1 638

1 638

Благоевград

Благоевград

6 707

6 707

Гоце Делчев

Благоевград

16 536

16 536

Гърмен

Благоевград

14 800

14 800

Петрич

Благоевград

2 500

28 672

31 172

Разлог

Благоевград

260

2 649

2 909

Сандански

Благоевград

13 200

13 200

Симитли

Благоевград

6 790

6 790

Хаджидимово

Благоевград

6 099

6 099

Якоруда

Благоевград

10 575

11 525

Айтос

Бургас

6 990

6 990

Бургас

Бургас

Камено

Бургас

Карнобат

Бургас

Несебър

Бургас

11 045

11 045

Поморие

Бургас

20 744

20 744

Приморско

Бургас

2 950

2 950

Руен

Бургас

16 309

16 309

Созопол

Бургас

1 000

11 446

12 446

Средец

Бургас

2 477

Сунгурларе

Бургас

Аврен

Варна

Аксаково

Варна

Бяла

Варна

Варна

Варна

Вълчи дол

Варна

Девня

Варна

285

285

Долни чифлик

Варна

2 500

26 373

28 873

Дългопол

Варна

500

28 305

28 805

Провадия

Варна

27 525

27 525

Суворово

Варна

Велико Търново

Велико Търново

Горна Оряховица
Елена

950
4 976
1 000

600

2 500

29 467

34 443

11 928

11 928

24 596

25 596

14 372

16 849

21 703

21 703

5 135

5 735

9 467

9 467

6 550

6 550

7 750

10 250

18 535

18 535

3 875

3 875

10 920

13 420

Велико Търново

11 259

11 259

Велико Търново

16 744

16 744

Златарица

Велико Търново

10 425

10 425

Лясковец

Велико Търново

7 580

10 080

Павликени

Велико Търново

16 010

16 010

Полски Тръмбеш

Велико Търново

Свищов

Велико Търново

Стражица

Велико Търново

Сухиндол

Велико Търново

2 500

2 500

340
2 400

7 850

7 850

19 274

19 614

5 679

5 679

5 475

7 875

С Т Р.
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НП „Заедно за всяко дете“
(в лв.)

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

270

2 358

2 628

6 550

6 550

9 028

11 728

Белоградчик

Видин

Брегово

Видин

Видин

Видин

550

Димово

Видин

2 700

Кула

Видин

4 381

4 381

Макреш

Видин

1 638

1 638

Ново село

Видин

7 100

7 100

Ружинци

Видин

1 610

1 610

Чупрене

Видин

3 101

3 101

Борован

Враца

20 010

20 010

Бяла Слатина

Враца

28 691

28 691

Враца

Враца

Козлодуй

Враца

Криводол

Враца

7 450

7 450

Мездра

Враца

8 303

8 303

Мизия

Враца

7 250

7 250

Оряхово

Враца

3 710

3 710

Роман

Враца

8 738

8 738

Хайредин

Враца

11 495

11 495

Дряново

Габрово

3 496

3 496

Севлиево

Габрово

30 576

30 576

Балчик

Добрич

7 239

7 239

Генерал Тошево

Добрич

19 721

20 171

Добрич

Добрич

19 156

19 156

Добричка

Добрич

25 875

25 875

Крушари

Добрич

8 471

8 471

Тервел

Добрич

14 235

14 235

Шабла

Добрич

1 584

1 584

Кирково

Кърджали

3 775

3 775

Крумовград

Кърджали

13 300

13 300

Кърджали

Кърджали

26 036

31 036

Бобов дол

Кюстендил

2 418

2 418

Дупница

Кюстендил

4 937

4 937

Кюстендил

Кюстендил

20 188

20 188

Невестино

Кюстендил

8 900

8 900

Трекляно

Кюстендил

1 738

1 738

Ловеч

Ловеч

4 305

4 305

Луковит

Ловеч

18 748

21 245

Тетевен

Ловеч

3 202

3 202

Троян

Ловеч

8 168

10 618

Угърчин

Ловеч

3 875

3 875

Ябланица

Ловеч

6 743

6 743

Берковица

Монтана

21 645

21 645

Бойчиновци

Монтана

6 157

6 157

5 000

450

5 000

2 497
2 450

550

18 012

23 012

15 243

15 243
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НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Брусарци

Монтана

9 013

9 013

Вълчедръм

Монтана

20 655

20 655

Вършец

Монтана

6 546

6 546

Георги Дамяново

Монтана

3 525

3 525

Лом

Монтана

15 998

15 998

Медковец

Монтана

10 295

10 295

Монтана

Монтана

15 945

15 945

Якимово

Монтана

3 322

3 322

Брацигово

Пазарджик

4 636

4 636

Велинград

Пазарджик

2 230

2 230

Лесичово

Пазарджик

6 985

6 985

Пазарджик

Пазарджик

53 066

53 066

Панагюрище

Пазарджик

4 160

4 160

Пещера

Пазарджик

8 500

8 500

Ракитово

Пазарджик

13 700

13 700

Септември

Пазарджик

18 288

20 768

Стрелча

Пазарджик

7 170

7 170

Брезник

Перник

6 420

6 420

Перник

Перник

10 738

10 738

Радомир

Перник

1 638

1 638

Трън

Перник

2 699

2 699

Гулянци

Плевен

7 675

7 675

2 480

Долна Митрополия Плевен

8 094

8 094

21 995

21 995

Долни Дъбник

Плевен

Искър

Плевен

9 263

9 263

Левски

Плевен

10 425

10 425

Никопол

Плевен

Плевен

Плевен

Пордим

Плевен

13 923

13 923

Червен бряг

Плевен

4 642

24 438

29 080

Кнежа

Плевен

2 500

10 408

12 908

Асеновград

Пловдив

7 150

7 150

Брезово

Пловдив

5 778

5 778

Калояново

Пловдив

Карлово

Пловдив

Кричим

2 860

3 100

3 100

61 127

63 987

7 270

7 270

26 175

31 175

Пловдив

10 262

10 262

„Марица“

Пловдив

41 085

41 085

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Раковски

Пловдив

4 913

4 913

„Родопи“

Пловдив

10 588

10 588

Садово

Пловдив

23 804

23 804

Стамболийски

Пловдив

15 718

15 718

Съединение

Пловдив

2 651

2 651

5 000

1 999

31 248

31 248

16 308

18 307
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НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Хисаря

Пловдив

3 875

3 875

Сопот

Пловдив

2 238

2 238

Завет

Разград

5 442

5 442

Исперих

Разград

4 855

4 855

Кубрат

Разград

3 850

3 850

Лозница

Разград

8 143

8 143

Разград

Разград

16 717

16 717

Бяла

Русе

3 875

3 875

Русе

Русе

23 637

23 637

Сливо поле

Русе

5 312

5 312

Алфатар

Силистра

3 451

3 451

Главиница

Силистра

Дулово

Силистра

Кайнарджа
Силистра
Ситово

Силистра

5 158

5 158

Тутракан

Силистра

18 836

18 836

Котел

Сливен

19 775

19 775

Нова Загора

Сливен

28 194

28 194

Сливен

Сливен

82 591

82 591

Твърдица

Сливен

10 425

10 425

Девин

Смолян

1 268

1 268

Смолян

Смолян

1 440

22 934

24 374

Столична

София-град

5 300

61 622

66 922

Горна Малина

София област

8 250

8 250

Долна баня

София област

3 050

3 050

Елин Пелин

София област

Етрополе

София област

3 925

3 925

Ихтиман

София област

Костенец

София област

Правец

София област

3 271

3 271

Самоков

София област

3 224

3 224

Братя Даскалови

Стара Загора

10 425

10 425

Гурково

Стара Загора

3 678

3 678

Гълъбово

Стара Загора

30 838

30 838

Казанлък

Стара Загора

28 059

28 059

Мъглиж

Стара Загора

23 348

23 348

Николаево

Стара Загора

8 803

11 203

Опан

Стара Загора

6 750

6 750

Павел баня

Стара Загора

1 900

33 579

35 479

Раднево

Стара Загора

5 000

18 278

23 278

Стара Загора

Стара Загора

400

45 283

45 683

Чирпан

Стара Загора

24 399

24 399

Антоново

Търговище

18 519

18 519

3 502

3 502

6 850

9 800

Силистра

11 991

11 991

Силистра

6 975

6 975

2 950

2 410

2 440

2 400

2 410
17 349

17 349

7 750

10 190
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Община

Област

НП „Заедно за всяко дете“
(в лв.)
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НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните
работници“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Омуртаг

Търговище

38 920

38 920

Опака

Търговище

7 050

7 050

Попово

Търговище

Търговище

Търговище

Димитровград

Хасково

Любимец

Хасково

Маджарово

Хасково

7 450

7 450

Свиленград

Хасково

9 138

9 138

Симеоновград

Хасково

5 507

5 507

Стамболово

Хасково

23 358

24 358

Тополовград

Хасково

13 248

13 248

Харманли

Хасково

37 253

37 253

Хасково

Хасково

49 952

49 952

Велики Преслав

Шумен

Венец

Шумен

Върбица
Каолиново
Каспичан

Шумен

8 563

8 563

Никола Козлево

Шумен

20 695

20 695

Нови пазар

Шумен

12 375

12 375

Смядово

Шумен

7 050

7 050

Хитрино

Шумен

3 355

3 355

Шумен

Шумен

50 875

53 375

Болярово

Ямбол

7 035

7 035

Стралджа

Ямбол

10 525

10 525

„Тунджа“

Ямбол

37 918

37 918

Ямбол

1 738
2 580

1 000

30 834

32 572

36 480

36 480

13 442

16 022

32 679

32 679

1 888

1 888

8 406

8 806

Шумен

13 343

13 343

Шумен

6 428

6 428

Ямбол
ОБЩО

400

2 500

144

10 205

10 349

98 003

2 736 581

2 834 584
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството
на образованието и науката, Министерството
на земеделието, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната
среда и водите за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в общ размер на 7 000 000 лв. за
предоставяне на стипендии на докторантите
и специализантите от държавните висши
училища и научни организации и за увеличаване на средствата за леглодни и хранодни
в студентските столове и общежития, както
следва:

1. разходи по бюджета на Министерството
на образованието и науката – 1 777 000 лв.;
2. трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската
академия на науките – 303 000 лв.;
3. трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за
държавните висши училища – 4 888 500 лв.,
разпределени съгласно приложението;
4. трансфер чрез бюджета на Министерството на земеделието за Селскостопанската
академия – 9000 лв.;
5. разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването за Националния център
по заразни и паразитни болести – 15 000, и
за Националния център по опазване на общественото здраве – 6000 лв.;
6. разходи по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за Национал-
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ния институт по метеорология и хидрология – 1500 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по чл. 1,
ал. 5, т. 2.12 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 1 777 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
по „Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие
на научния потенциал“, бюджетна програма
„Студентско подпомагане“.
(2) Със сумата 1 777 000 лв. да се увеличават показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със су мата 21 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“ с 15 000 лв. и
бюджетна програма „Промоция и превенция
на незаразните болести“ с 6000 лв.
(2) Със сумата 21 000 лв. да се увеличават
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 1500 лв. да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2022 г. по „Други
бюджетни програми“, бюджетна програма
„Дейности по метеорология, хидрология и
агрометеорология“ с 1500 лв.
(2) Със сумата 1500 лв. да се увеличават
показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 5. Министърът на образованието и науката, министърът на околната среда и водите,
министърът на земеделието и министърът на
здравеопазването да извършат съответните
промени по бюджетите си за 2022 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83
и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния
административен съд от 2003 г. – бр. 67 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г.,
бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59
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от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от
2018 г., бр. 10 и 55 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г.,
бр. 2 от 2021 г. и бр. 41 от 2022 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1 числото „750“ се заменя
с „1000“.
2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 числото „750“ се заменя с „1000“.
§ 2. В Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. (ДВ, бр. 23 от 2022 г.), в чл. 8, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „от 1 април 2022 г.“
се добавя „до 30 юни 2022 г.“.
2. В т. 4 след думите „от 1 април 2022 г.“
се добавя „до 30 юни 2022 г.“.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. от 1 юли 2022 г. – за един храноден в
студентските столове – до 7,00 лв.;
6. от 1 юли 2022 г. – за един леглоден в
студентските общежития – до 2,00 лв.“
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 2.12 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и нау
ката, министъра на околната среда и водите,
министъра на земеделието и министъра на
здравеопазването, председателя на Българската академия на науките, председателя на
Селскостопанската академия и на ректорите
на държавните висши училища.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на параграфи 1 и 2, които влизат
в сила от 1 юли 2022 г.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 3
Трансфери за държавните висши училища
№
по
Държавно висше училище
ред
1. Аграрен университет – Пловдив
Академия за музикално, танцово
2. и изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“ – Пловдив
Великотърновски университет
3.
„Св. св. Кирил и Методий“
Висше строително училище „Лю4.
бен Каравелов“ – София
Висше т ра нспор т но у ч и л и ще
5.
„Тодор Каблешков“ – София

Сума
(в лв.)
48 000
60 000
340 500
3 000
18 000
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№
по
ред
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Държавно висше училище
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
И коном и ческ и у н и верси т е т –
Варн а
Лесотехнически университет –
София
Медицински университет –
Плевен
Медицински университет –
Пловдив
Медицински университет –
София
Медицински университет „Проф.
д-р П. Стоянов“ – Варна
Минно-геолож к и у ниверситет
„Св. Иван Рилски“ – София
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо
Сарафов“ – София
Национална музикална академия
„Панчо Владигеров“ – София
Национална художествена академия – София
Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Русенск и у ниверситет „А нгел
Кънчев“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Стопанска академия „Димитър
Ценов“ – Свищов
Технически университет – Варна
Технически университет –
Габрово
Технически университет – София
Тракийски университет – Стара
Загора
Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас
Ун и верси т е т по арх и т ек т у ра,
строителство и геодезия – София
Университет за национално и
световно стопанство – София
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Шуменски университет „Eп. Константин Преславски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
ОБЩО

4901
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Сума
(в лв.)
3 000
112 500
24 000
81 000
49 500
201 000
399 000
27 000
48 000
79 500
97 500
112 500
282 000
258 000
895 500
82 500
123 000
31 500
184 500
99 000
25 500
126 000
303 000
58 500
70 500
102 000
129 000
414 000
4 888 500

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
държавните висши училища чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 20 000 000 лв. чрез бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г. за допълнително финансиране за
увеличение на възнагражденията на лицата
от академичния състав в държавните висши
училища.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по чл. 1,
ал. 5, т. 2.9 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и бюджетите на
държавните висши училища и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична
длъжност в държавните висши училища (ДВ,
бр. 108 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на член единствен
става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Определя от 1 юли 2022 г. размер на
минималната месечна работна заплата за
най-ниската академична длъжност в държавните висши училища 1500 лв. при нормална
продължителност на работното време 8 часа
на ден, при 5-дневна работна седмица и за
пълен работен месец.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 2.9 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г. във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона
за висшето образование.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 4. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1, който влиза в сила от
1 юли 2022 г.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4902
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
и индустрията за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г. за нуждите
на Комисията за защита на потребителите
в размер 99 600 лв. за увеличаване на разходите за персонал за заплащане на възнаграждения на персонала по извънтрудови
правоотношения във връзка с разширяване
обхвата на контролната дейност по прилагането на Решение № 181 на Министерския
съвет от 2022 г. за изменение и допълнение
на Програмата за ползване на хуманитарна
помощ за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за
2022 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкуренто
способност“, бюджетна програма „Защита на
потребителите“.
Чл. 3. Министърът на икономиката и индустрията да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
индустрията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4903

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г.
за създаване на Национален механизъм за
мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа
и върховенство на закона и на Съвет за коор
динация и сътрудничество (oбн., ДВ, бр. 76
от 2019 г.; изм., бр. 14 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението
думите „Национален механизъм за мониторинг
на борбата с корупцията и организираната
престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и
сътрудничество“ се заменят с „Национален
координационен механизъм за върховенство
на правото и на Съвет за неговото прилагане“.
§ 2. В чл. 1 думите „механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната
престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона“ се заменят с „координационен
механизъм за върховенство на правото“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Националният механизъм за мониторинг“ се заменят с
„Националният координационен механизъм“
и думите „по показателите“ се заменят с „по
следните области“.
2. В т. 3 накрая съюзът „и“ и запетаята
пред него се заличават.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. медиен плурализъм и свобода на медиите;
6. други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и
взаимоограничаване“.
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Създава Съвет за прилагане на Националния координационен механизъм, наричан
по-нататък „Съвета“, за осигуряване на координация в сферата на изпълнителната власт,
сътрудничество и диалог с други държавни
органи и с неправителствените организации и
за цялостно проследяване и единно докладване
на постигнатия напредък по изпълнението
на мерки и дейности по областите по чл. 2.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в т. 1 – 3 думата „показателите“
се заменя с „областите“.
2. В ал. 2 след думите „публикува на“ се
добавя „специално създадени раздели на“,
думите „Министерския съвет“ се заличават, а
думата „показателите“ се заменя с „областите“.
3. В ал. 3:
а) в изречение първо накрая се добавя „в
срок до 28 февруари“;
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б) в изречение второ думите „Заместник
министър-председателят“ се заменят с „Министърът на правосъдието“.
§ 6. В чл. 5, в ал. 1 и 2 думата „показателите“ се заменя с „областите“.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „заместникпредседател“ и запетаята пред тях се заличават;
б) в изречение второ думите „заместник
министър-председателят с ресор „правосъдие“
се заменят с „министърът на правосъдието“;
в) изречение трето се заличава.
2. В ал. 2 се създават т. 8 и 9:
„8. министърът на културата;
9. главният секретар на Министерския
съвет.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съпредседателите и членовете на
Съвета могат да бъдат замествани от оправомощен със заповед от тях представител на
съответната институция.“
4. В ал. 4, т. 3 думите „съвместно с министъра на правосъдието“ се заличават.
5. В ал. 5 след думите „чрез секретариата“
се добавя „в срок, не по-кратък от 14 дни“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „показатели“ се заменя
с „области“.
2. В ал. 2 думата „показателите“ се заменя
с „областите“.
3. В ал. 4 след думите „съдебната реформа“
се добавя „или опит в сферата на медийния
плурализъм“.
4. В ал. 5:
а) в изречение първо цифрата „8“ се заменя с „10“;
б) в изречение второ думата „Петима“ се
заменя с „Шестима“, думите „прокурорите и
следователите“ се заменят с „прокурорите,
следователите и журналистите“, а след думите
„съдебната реформа“ се поставя запетая и се
добавя „един представител на организация с
опит в областта на медийния плурализъм“.
5. Алинеи 6 – 10 се изменят така:
„(6) Участието на членовете, с изключение на членовете, които са представители на
професионалните организации на съдиите,
прокурорите, следователите и журналистите,
е за срок една година.
(7) Организациите по ал. 6 подават заявления за участие до секретариата на Съвета
по образец, утвърден от съпредседателите
на Съвета. Информация за реда и начина за
подаване на заявления за участие се публикува в разделите на интернет страниците по
чл. 4, ал. 2.
(8) Комисия в състав трима членове, определени от министъра на правосъдието, в
двуседмичен срок от изтичането на срока за
подаване на заявленията за участие извършва
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проверка за съответствие с условията по ал. 4.
В случай че подадените заявления за участие
в Гражданския съвет са повече от предвидения
в ал. 5 брой членове, се провежда жребий.
Протоколът от заседанието на комисията се
публикува на разделите на интернет страниците по чл. 4, ал. 2. Протоколът задължително
съдържа и резултатите от проверката, датата,
мястото и часа на провеждането на жребия,
в случай че такъв следва да се проведе. На
допуснатите до участие се изпращат и индивидуални съобщения.
(9) Жребият по ал. 8 се провежда от комисията, като на него могат да присъстват
допуснатите до участие организации.
(10) Д ва месеца п ред и из т и ча не т о на
едногодишния срок по ал. 6 се провежда
процедура по реда на ал. 7 и 8.“
6. Алинеи 11 и 12 се отменят.
§ 9. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) Секретариатът публикува материалите
и актуализира информацията в специално
създадения раздел на интернет страницата
на Министерството на правосъдието по чл. 4,
ал. 2.“
§ 10. В чл. 9, ал. 1 думата „показателите“
се заменя с „областите“.
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по съответния показател“ се заменят с „в съответните
области“;
б) в т. 5 накрая се добавя „и дела срещу
журналисти и медии“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. Министерст вото на к ул т у рата – за
мерките, касаещи медийния плурализъм и
свобода на медиите;“
г) точка 10 се изменя така:
„10. Главният инспекторат към Министерския съвет в качеството му на секретариат
на Националния съвет по антикорупционни
политики – за изпълняваните политики и
мерки по превенция и противодействие на
корупцията по ниските етажи на властта и
за изпълнението на мерки от стратегията за
превенция и противодействие на корупцията,
както и информация за превенцията и противодействие на корупцията по ниските етажи
на властта и за резултатите от реформата
за укрепване на вътрешните инспекторати в
държавната администрация;“
д) създава се т. 12:
„12. Главният секретар на Министерския
съвет – по отношение на други институцио
нални въпроси, свързани с принципите за
взаимозависимост и взаимоограничаване.“
2. В ал. 3 думата „показатели“ се заменя
с „области“.
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§ 12. В чл. 11, ал. 1 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Министерството
на правосъдието“.
§ 13. В чл. 12, ал. 1 думата „показателите“
се заменя с „областите“.
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за извънредните заседания – 10 дни“.
2. В ал. 2 думата „два“ се заменя с „пет“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При постъпила информация извън
сроковете по ал. 2 същата се разглежда на
следващо заседание на Съвета.“
§ 15. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходна разпоредба
Параграф единствен. Правото на участие
на избраните с жребий неправителствени
организации в Гражданския съвет, проведен
до влизането в сила на това постановление,
се запазва.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4904

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70
от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40,
56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г.,
бр. 23, 49 и 76 от 2019 г., бр. 68 от 2020 г. и
бр. 53 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 36 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Служителите в българските държавни
средни училища се командироват от министъра на образованието и науката.
(2) Преподавателите в чуждестранни средни
и висши училища се командироват от директора на училището, от ректора на висшето
училище или от директора на научен институт
в Българската академия на науките.“
§ 2. Член 37 се отменя.
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) По време на ползването на отпуск
командировъчни пари не се изплащат по
реда на чл. 16. При отпуска поради временна
неработоспособност командировъчните пари
се изплащат по реда на чл. 17.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Сл у жебното път у ване по а л. 5 се
удостоверява с документ за командировка,
издаден от ръководителя на образователната
институция, в която преподавателят е командирован.“
§ 4. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3,
4 и 5, както и в началото и в края на всяка
учебна година.
(2) При пътуване с лично превозно средство
в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, както
в началото и в края на всяка учебна година
на командирования се изплащат пътни пари в
процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут,
определен в приложение № 4.
(3) Пътни пари в съответния размер се
изплащат и за всеки член на семейството,
пътуващ самостоятелно или съвместно с командировани в съответствие с чл. 19, ал. 4.
(4) Изпращащата администрация при необходимост изплаща разходите за издаване на
необходимия вид виза на командирования.“
§ 5. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Изпращащата администрация
осигурява ежемесечно допълнително 30 на
сто от дневните командировъчни пари във
валута за съответната държава, определени в
приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и изчислени
за период от 30 календарни дни, за покриване на наема за жилище за командированите
служители по чл. 36 само в случаите, когато
приемащата страна не осигурява жилище или
средства за наем на жилище.
(2) Размерът на средствата за наем по ал. 1
не може да бъде по-висок от определения в
т. 4 от приложение № 3 към чл. 22, ал. 1.“
§ 6. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Командированите служители
по чл. 36, ал. 1 и 2 в държава – членка на
Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария
и членове на техните семейства за срока на
командировката се ползват от съответните
здравни услуги, предоставяни по силата на
регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072.
(2) За срока на командировката изпращащата администрация изплаща разходите за
медицинска застраховка на командированите служители по чл. 36, ал. 1 и 2 в държави
извън Европейския съюз, в държава – страна
по Споразумението за Европейското иконо-
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мическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, осигуряваща прегледи, болничен
престой и лечение в приемащата държава
за възникнали заболявания от злополуки,
акутни и инфекциозни заболявания, разходи за репатриране по болест и за дентално
лечение, с изключение на изработването на
зъбни протези и влагането на благородни и
металокерамични материали.“
§ 7. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. Командированите служители по
чл. 36, ал. 1 и 2 имат право да получават сума,
определена при условията и по реда на чл. 26.“
§ 8. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Разпоредбите на този раздел се
прилагат за българските преподаватели в чуждестранни училища и чуждестранни висши
училища, доколкото друго не е договорено с
приемащата страна.
(2) На служителите по ал. 1 изпращащата
администрация изплаща разликата до размера
на командировъчните пари, определен съг
ласно чл. 39, ал. 1, когато възнаграждението,
договорено с приемащата страна, е по-ниско
от този размер.“
§ 9. В глава трета се създава раздел VI с
чл. 53:
„
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„Раздел VI
Дългосрочно командироване на представители
на Министерството на финансите в Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР), Международния валутен
фонд (МВФ), Световната банка и други международни организации
Чл. 53. (1) Представителите на Министерството на финансите към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие,
Международния валутен фонд, Световната
банка и други международни организации се
командироват от министъра на финансите при
условията и по реда на глава втора.
(2) Командировъчните пари се определят
по базисен размер съгласно приложение № 1
към чл. 15, ал. 1 и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се
изплащат при условията и по реда на чл. 16.“
§ 10. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на
културата“ се поставя запетая и се добавя
„министъра на финансите“.
§ 11. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред № 1 се изменя така:

1. 116 Военнослужещ с висше офицерско звание/цивилен служител от МО, висше – магистър
структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в висше
щаб/орган на международна организация; представител на Народното
събрание на Република България към Европейския парламент, държавен
служител, заемащ ръководна длъжност в Министерството на финансите, командирован в Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие, Международния валутен фонд, Световната банка и други
международни организации

„
2.

„
7.

„
8.

“

2. Ред № 2 се изменя така:
95 Военнослужещ с военно звание „полковник/капитан І ранг“/цивилен висше
служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на от- висше
браната или БА в щаб/орган на международна организация, държавен
служител, заемащ експертна длъжност с аналитични и/или контролни
функции в Министерството на финансите, командирован в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния
валутен фонд, Световната банка и други международни организации

“

3. Ред № 7 се изменя така:
66 Директор на културен институт
висше
Главен експерт в Центъра на промишлеността на Република България висше – бакалавър
в Москва

“

4. Ред № 8 се изменя така:
62 Военнослужещ с военно звание „офицерски кандидат“/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната
или БА в щаб/орган на международна организация;
Професор във висше училище в чужбина;
Доцент във висше училище в чужбина;
Главен асистент във висше училище в чужбина;
Асистент във висше училище в чужбина;
Директор на българско държавно училище в чужбина;
Заместник-директор на културен институт;

средно
образователна и науч
на степен „доктор“;
висше – магистър
висше – магистър
висше – бакалавър
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Старши експерт в Центъра на промишлеността на Република България висше – бакалавър
в Москва;
Младши експерт в Центъра на промишлеността на Република Бълга- висше – бакалавър
рия в Москва

„

“

5. Ред № 9 се изменя така:

9.

58 Военнослужещ със сержантско звание/цивилен служител от МО, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или БА в щаб/
орган на международна организация;
Преподавател;
Учител I – XII клас;
Учител в подготвителна група в училище;
Заместник-директор в българско държавно училище в чужбина;
Главен счетоводител в българско държавно училище в чужбина;
Завеждащ „Финансово-административна служба“ в културен институт;
Главен специалист в Центъра на промишлеността на Република България в Москва

средно
висше
висше
висше
висше – магистър
висше
висше
средно специално

“
6. На ред № 10:
а) в колона „Служители“ думите „Учител I – XII клас“, „Възпитател“, „Детски учител“, „Помощник-директор в българско държавно училище в чужбина“, „Главен счетоводител в българско
държавно училище в чужбина“ се заличават;
б) в колона „Образование“ навсякъде думите „висше – бакалавър“ се заличават.
7. На ред № 11:
а) в колона „Служители“ думите „Учител/възпитател“ се заличават;
б) в колона „Образование“ думите „висше – специалист“ се заличават.
8. Ред № 12 се изменя така:
„
12. 44 Техник;
Чистач;
Чистач-пазач;
Пазач;
Градинар;
Градинар-пазач

средно
средно
средно
основно
основно
основно

“
Заключителни разпоредби
§ 12. В Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища (обн., ДВ, бр. 23 от
2019 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), в чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по реда на чл. 19, ал. 4 и чл. 20, ал. 4“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, т. 1, 3,
4 и 5 и ал. 4 и чл. 20, ал. 4 – 6“.
2. В ал. 2 думите „на условията на чл. 46“ се заменят с „на условията на чл. 42 и 46“.
§ 13. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от
1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г.,
бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 9 от
2020 г. и бр. 5 и 36 от 2022 г.), в чл. 8, ал. 7 накрая се създава изречение второ: „Командироването се извършва при условията на глава трета, раздел II от Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от
2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82
от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г., бр. 23, 49 и 76 от 2019 г., бр. 68
от 2020 г. и бр. 53 от 2022 г.).“
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с
Постановление № 2 на Министерския съвет
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67 от 2019 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 1:
„1. доклад от извършена класификация в
съответствие с критериите по приложение № 3
към ЗООС съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС;“
бб) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея
думите „уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС
за класификация“ се заменят с „уведомление
за извършена класификация по чл. 103, ал. 2
или 5 от ЗООС“;
вв) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. информация от оператора към доклада
за политиката за предотвратяване на големи
аварии (ДППГА) и ДППГА по чл. 105, ал. 1,
т. 5 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;“
гг) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след
думите „по чл. 112, ал. 1“ се добавя „от ЗООС“
и след думите „доклад за безопасност“ се добавя „(ДБ)“, а думите „актуализиран доклад за
безопасност“ се заменят с „актуализиран ДБ“;
дд) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея
думите „(ДБ)“ се заличават;
ее) досегашната т. 5 става т. 6;
жж) досегашната т. 7 се отменя;
зз) досегашната т. 6 става нова т. 7;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б,
ал. 1 от ЗООС за целите на глава шеста,
раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 107, ал. 6 от ЗООС,
която се предоставя от оператора на ПСВРП
на кмета на съответната община за изготвяне
на външния авариен план;
3. информацията по чл. 108, ал. 7 от ЗООС
за външните аварийни планове на ПСВРП;
4. информаци ята по чл. 116д, а л. 1 от
ЗООС за планираните мерки за безопасност
и начини на действие в случай на голяма
авария и начините за нейното предоставяне
на засегнатата общественост;
5. осигуряване на открит обществен достъп
до документацията за издаване на решения по
чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 116,
ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП
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и съдържанието на обявите по чл. 106, ал. 3
от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 1 и 2 и
чл. 116б, ал. 2 от ЗООС за ПСВРП;
6. осигуряване на открит обществен достъп
на външния авариен план от кмета на общината и съдържание на обявата по чл. 108, ал. 3,
т. 1 от ЗООС на проекта на външен авариен
план (за ПСВРП);
7. осигуряване на открит обществен достъп
по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по
чл. 115, ал. 9 от ЗООС за ПСВРП;
8. съдържание на публичен електронен
регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС на
ПСНРП и ПСВРП;
9. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и форма и
съдържание на годишния план за контролна
дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС;
10. декларация за достоверност на данните по приложение № 10, която се прилага
от оператора към уведомлението/доклада за
класификация, ДППГА или ДБ.“
2. В чл. 2:
а) в т. 1, накрая на основния текст се поставя двоеточие и се създават букви „а“ и „б“:
„а) при инвестиционно предложение за
изграждане на ново или изменения или разширения в съществуващо и друго предприятие/съоръжение, които попадат в обхвата
на приложения № 1 или 2 към ЗООС – до
съответния компетентен орган по глава шеста,
раздел III, едновременно с информирането по
чл. 95, ал. 1 от ЗООС;
б) за всички останали случаи – до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС);“
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. писмено потвърждение на извършената
класификация на ПСНРП или ПСВРП от изпълнителния директор на ИАОС по чл. 103,
ал. 6 или ал. 7 от ЗООС;
3. за предприятия/съоръжения с нисък
рисков потенциал:
а) подаване на информация от оператора
за потвърж даване на ДППГА или негова
актуализация до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ), на чиято територия се намира
предприятието/съоръжението, съгласно приложение № 2 (части А и Б);
б) оценка на пълнотата и съответствието
на ДППГА с изискванията по приложение
№ 2 (част Б);
в) провеждане на открит обществен достъп
по чл. 106, ал. 3 от ЗООС на ДППГА и всяка негова актуализация и при необходимост
съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС, а когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или подземни води или водни
обекти, директорът на РИОСВ уведомява
по служебен път директора на съответната
басейнова дирекция;

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

г) оповестяване на проекта на решение по
чл. 106, ал. 4 от ЗООС от директора на РИОСВ
съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗООС;
д) издаване на решение по чл. 106, ал. 4
от ЗООС за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на
ДППГА;
е) оповестяване на решението по чл. 106,
ал. 4 от ЗООС след издаването му съгласно
чл. 106, ал. 7 от ЗООС;“
в) в т. 4:
аа) в буква „б“ думите „т. 1 – 3“ се заменят
с „т. 1 и 3“ и думите „приложения № 2 – 5“
се заменят с „приложения № 2 (част Б) – 5“;
бб) в буква „в“ думите „т. 1 – 3“ се заменят
с „т. 1 и 3 от“;
вв) в буква „г“ думите „при одобряване
на инвестиционно предложение“ се заменят
с „при одобряване на ДБ“, а след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“;
гг) създава се нова буква „е“:
„е) оповестяване на проекта на решение
по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от
ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС
съгласно чл. 115, ал. 9 от ЗООС;“
дд) досегашната буква „е“ става буква „ж“;
ее) създава се буква „з“:
„з) оповестяване на решението по чл. 116,
ал. 1 от ЗООС или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС
след издаването му от изпълнителния директор
на ИАОС съгласно чл. 116б, ал. 2 от ЗООС;“
жж) досегашната буква „ж“ става буква
„и“ и в нея след думата „ИАОС“ се добавя
„писмено потвърждава извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 7 от ЗООС и“
и след думата „безопасност“ се добавя „или
негови актуализации“;
г) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя
„от комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС“;
д) в т. 6 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 4
и 5 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3“
се заменят с „по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и
7 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2 и 4
от операторите на ПСНРП и ПСВРП“.
3. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) след думите „опасни вещества“ се добавя
„от приложение № 3 към ЗООС“;
бб) създава се изречение второ: „В зависимост от капацитета и естеството на дейностите
и характера на рисковете операторът назначава
или определя едно или повече длъжностни
лица с подходящо техническо образование и
квалификация в областта на химическата и
аварийната безопасност.“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст след думата „предприятието“ се поставя наклонена черта и се
добавя „съоръжението“;
бб) в т. 1 след думата „предприятието“ се
поставя наклонена черта и се добавя „съоръжението“;
в) в ал. 3, т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя
„т. 1 – 6 и информацията по ал. 2, т. 1, 2 и 4“.
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4. В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. информация за извършваните дейности
и използваните опасни вещества, които са
налични или могат да бъдат налични по всяко
време на площадката на предприятието/съоръжението в самостоятелен вид и/или във вид
на химични смеси, в състава на експлозивни
изделия и/или под формата на отпадъци в
предприятието/съоръжението;“.
5. В чл. 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на ПСНРП и ПСВРП изготвя и поддържа в наличност уведомлението
от извършената класификация по чл. 103, ал. 2
или ал. 5 от ЗООС за целите на контрола по
чл. 157а от ЗООС.“;
б) в ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторът е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на уведомлението по
чл. 1, ал. 1, т. 2 на хартиения и електронния
носител, като при установено несъответствие
между хартиения и електронния носител компетентният орган взема предвид хартиения
носител.“;
г) в ал. 4 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
д) в ал. 5 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
е) в ал. 6 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“;
ж) в ал. 7 думите „чл. 103, ал. 6 ЗООС“ се
заменят с „чл. 103, ал. 7 от ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС“ и думите „т. 1“
се заменят с „т. 2“;
з) създава се ал. 9:
„(9) Изпълнителният директор на ИАОС
писмено уведомява министъра на околната
среда и водите и органите по чл. 114, ал. 2 от
ЗООС относно класификацията на предприятието/съоръжението, като прилага копие от
уведомлението за класификация по чл. 103,
ал. 2 или 5 от ЗООС.“
6. В чл. 6:
а) в ал. 1 след думите „опасни вещества
от приложение № 3 към ЗООС“ се добавя „в
самостоятелен вид и/или във вид на химични
смеси, в състава на експлозивни изделия и/
или под формата на отпадъци“;
б) в ал. 3 след думата „съществуващо“ се
добавя „или друго“ и след думите „предприятието/съоръжението“ се добавя „или представя
доклад за класификация по чл. 1, ал. 1, т. 1“;
в) в ал. 4 след думите „по чл. 103, ал. 2“
се добавя „или 5“.
7. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При планирани изменения/разширения в ПСНРП операторът е длъжен да
преразгледа документите по чл. 1, ал. 1, т. 2
и 3 и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4,
а за ПСВРП – и по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6
и информацията по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 4, по
отношение на идентифицираните опасности
от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението и предвидените мерки
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за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, съгласно
изискванията по ал. 3.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3:
аа) в основния текст думите „промени в
ПСНРП или в ПСВРП“ се заменят с „изменения/разширения в ПСНРП или в ПСВРП“,
а думите „съгласно чл. 103, ал. 5, т. 2 и 3,
чл. 106, ал. 5, т. 2 и 3 и чл. 116е, ал. 4 ЗООС“
се заменят със „съгласно чл. 103, ал. 5, т. 1 – 3,
чл. 106, ал. 10, т. 2 – 4 и чл. 116е, ал. 1, т. 2 и
4 и ал. 2, т. 2 и 3 от ЗООС“;
бб) в т. 4 думите „в състава“ се заменят с
„във вид“, а след думите „на химични смеси,
в“ се добавя „състава на“;
вв) точка 7 се отменя;
г) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите „становище по чл. 106,
ал. 1 ЗООС“ се заменят с „решение по чл. 106,
ал. 4 от ЗООС“;
бб) в т. 3 думите „за одобряване“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя
„или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС“;
вв) в т. 4 думите „по чл. 20“ се заменят с
„по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС“;
гг) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „при процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС“;
д) в ал. 5 думите „ал. 4 и 5 ЗООС“ се заменят с „ал. 5 от ЗООС или до съответния
компетентен орган по глава шеста, раздел III
от ЗООС съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗООС“ и
думите „и заключения от“ се заменят с „във
връзка с“.
8. В чл. 8:
а) в ал. 2 думите „МОСВ“ се заменят с
„министъра на околната среда и водите“;
б) в ал. 8 думите „ал. 1“ се заменят с
„ал. 2 от“.
9. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „инвеститорът/операторът“ се заменят с „възложителят/
операторът“;
бб) в т. 3 след думите „опасните вещества
от приложение № 3 към ЗООС“ се добавя „в
самостоятелен вид и/или във вид на химични
смеси, в състава на експлозивни изделия и/
или под формата на отпадъци“;
б) в ал. 2:
аа) в основния текст думите „операторът/
възложителят“ се заменят с „възложителят/
операторът“;
бб) в т. 2 думите „околната среда и човешкото здраве“ се заменят с „околната среда,
човешкото здраве и имуществото“;
в) в ал. 3 в основния текст думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 1 и 2“.
10. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“,
след думите „приложение № 2“ се добавя
„части А и Б“ в скоби, а думите „заедно с
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информация за платена такса и дата на заплащане“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
11. В чл. 12, ал. 1:
а) думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“;
б) създава се изречение второ: „Заявлението
може да бъде подадено във вид на електронно изявление и/или документ по смисъла на
ЗЕДЕУУ, когато авторството на оператора,
изготвил уведомлението, е доказано чрез
квалифициран електронен подпис съгласно
условията на глава трета от ЗЕДЕУУ.“
12. В чл. 13 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението по чл. 1, ал. 1, т. 6
се изготвя от оператора на ПСВРП и съдържа
данни и информация съгласно приложение
№ 5, т. ІI.“
14. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Публичният електронен регистър по
чл. 1, ал. 2, т. 8 съдържа следната информация:
1. за всички предприятия/съоръжения с
нисък и висок рисков потенциал:
а) името и/или търговското наименование
на оператора, идентификационния номер на
оператора, и името и пълния адрес на предприятието/съоръжението, в т.ч. географски
координати на предприятието/съоръжението;
б) данни за актуалните становища/решения,
издадени по реда на глава седма, раздел I от
ЗООС:
аа) номер и дата на становището по чл. 103,
ал. 6 или 7 от ЗООС за потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с
нисък или висок рисков потенциал и/или за
потвърждаване на актуализираната класификация;
бб) решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за
потвърждаване или отказ от потвърждаване
на пълнотата и съответствието на ДППГА
или негови актуализации на предприятие/
съоръжение с нисък рисков потенциал и дата
на влизане в сила на решението;
вв) решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж,
ал. 4 от ЗООС за одобряване или неодобряване
на ДБ на предприятие/съоръжение с висок
рисков потенциал и дата на влизане в сила
на решението;
гг) решение по чл. 110, ал. 2 от ЗООС за
прекратяване действието на издадено решение
по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от
ЗООС и дата на влизане в сила на решението;
дд) решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС за
предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението;
в) кратко описание на дейността или дейностите (планираните дейности) в ПСНРП
или в ПСВРП;
г) информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и кратко описание
на основните им опасни свойства съгласно
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раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно
раздел V, т. 6 от приложение № 4 и информация за вида на технологичното съоръжение/
съоръжения, в които се съхраняват/произвеждат опасните вещества от приложение
№ 3 към ЗООС;
д) кратка информация относно начина на
предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме
в случай на голяма авария в предприятието/
съоръжението, или посочване на източника,
където тази информация може да бъде намерена по електронен път;
е) дата на последната проверка по чл. 157а
от ЗООС;
ж) рисков потенциал, включително информация за промяна на рисковия потенциал;
з) комплексно разрешително;
и) уникален идентификатор съгласно изискванията на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE) (OJ L 108 от 25 април
2007 г.);
2. освен информацията по т. 1 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал
в регистъра се включва и:
а) обща информация за опасностите от
големи аварии в предприятието/съоръжението
и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена
информация за основните видове сценарии за
големи аварии и съответните мерки за контрол;
б) потвърждение, че операторът е изготвил
вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението, в който са предвидени действия в
случай на голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за
свързване със съответния оперативен център
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община;
в) информация за наличие на опасност
от възникване на голяма авария в ПСВРП с
трансгранични последствия на територията
на съседна държава членка съгласно Конвенцията.“;
б) в ал. 2 думите „МОСВ“ се заменят с
„Министерството на околната среда и водите
(МОСВ)“;
в) алинея 3 се отменя.
15. В заглавието на глава трета накрая се
добавя „И ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДППГА НА ПСНРП“.
16. В чл. 16:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИАОС
или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по
чл. 115, ал. 1 от ЗООС до документацията по
чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 от ЗООС за одобряване
на ДБ на ПСВРП и за всяка негова актуали-
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зация по чл. 116ж, ал. 2 от ЗООС на интернет
страницата на ИАОС, като обявата се изготвя
по образец № 1 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по
чл. 115, ал. 9 от ЗООС на проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4
от ЗООС на интернет страницата на ИАОС,
като обявата се изготвя по образец № 4 от
приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по
чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС
чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата на агенцията и/
или по друг подходящ начин.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3, т. 1 след думите „ЗООС“ се добавя
„или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, с изключение
на информацията, обявена за поверителна
съгласно чл. 112, ал. 4 или 5 от ЗООС“;
г) в ал. 4 накрая думите „ал. 6 ЗООС“ се
заменят с „ал. 7 от ЗООС“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 органът по ал. 1
предоставя достъп до преработения вариант
на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1.“
17. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице:
1. обявява открит обществен достъп по
чл. 106, ал. 3 от ЗООС до документацията
по чл. 106, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване
пълнотата и съответствието на ДППГА на
ПСНРП и за всяка негова актуализация по
чл. 106, ал. 10 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се изготвя по
образец № 3 от приложение № 6;
2. обявява открит обществен достъп по
чл. 106, ал. 3 от ЗООС до проекта на решение
по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП на интернет страницата на РИОСВ, като обявата се
изготвя по образец № 3а от приложение № 6;
3. оповестява всяко издадено решение по
чл. 106, ал. 4 от ЗООС на интернет страницата на РИОСВ.“
18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, обявява открит
обществен достъп по чл. 115, ал. 2 от ЗООС
за одобряване на ДБ на ПСВРП и на всяка
негова актуализация с обява в местните средства за масово осведомяване, като обявата се
изготвя по образец № 2 от приложение № 6.“
19. В чл. 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на община, на чиято територия
се намира ПСВРП, разработва външния авариен план по чл. 1, ал. 1, т. 7, който съдържа
допълнителна информация съгласно приложение № 5, т. I като част от общинския план
за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 и 11
от Закона за защита при бедствия.“;
б) в ал. 2, т. 2 след думата „здраве“ се
поставя запетая и се добавя „имуществото“;
в) алинея 3 се изменя така:
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„(3) Решението по ал. 2 се издава след
приключване на процедурата по оценка на
ДБ и издаване на решение по чл. 116, ал. 1,
т. 1 от ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за
одобряване на ДБ за съответното предприятие/съоръжение. Изпълнителният директор на
ИАОС въз основа на информацията в актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението
по чл. 116ж от ЗООС може в писмена форма
да оттегли решението за освобождаване по
ал. 2, като посочи датата, на която изтича
срокът на освобождаването, и датата, до която кметът на съответната община трябва да
изготви и представи външен авариен план на
предприятието/съоръжението.“;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) Кметът на община, на чиято територия
се намира ПСВРП, обявява проекта на външен авариен план по чл. 108, ал. 1 от ЗООС
или изменението му чрез интернет страница
на общината, ако има такава, или по друг
подходящ начин.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
основния текст след думите „изготвяне и“ се
поставя наклонена черта и се добавя „или“ и
след думите „съответната община“ се поставя
запетая и се добавя „ако има такава, или по
друг подходящ начин“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Кметът на община, на чиято територия се намира ПСВРП, изготвя и представя
ежегодно в РИОСВ информация по чл. 108,
ал. 7 от ЗООС за проведени тренировки и
учения на външни аварийни планове съгласно
приложение № 7.“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „са разположени“ се заменят със „се
намират“ и думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
20. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При възникване на авария или на голяма авария операторът на ПСНРП и ПСВРП
незабавно, като използва най-подходящите
средства, уведомява съответния оперативен
център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и кмета
на непосредствено застрашената община по
реда на Закона за защита при бедствия, директорите на РИОСВ и басейнова дирекция,
на чиято територия се намира предприятието/
съоръжението, и пристъпва към изпълнение на
вътрешния авариен план на предприятието.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, във възможно най-кратък срок след
постъпване на информацията по ал. 1 свиква
комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС, която:
1. дава предложени я за задъл ж ителни
предписания към оператора за предприемане
на необходимите предпазни мерки, в т.ч. всички неотложни, средносрочни и дългосрочни
мерки за ограничаване на последствията от
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аварията и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване на повторна авария в
предприятието/съоръжението;
2. установява причините за възникването
на аварията чрез проверки, разследване или
други подходящи средства, като при необходимост извършва проверка на място с цел
събиране на съответната информация;
3. въз основа на информацията по т. 2
изготвя анализ на изпълнението на техническите, организационните и управленските
аспекти от възникването на аварията, в т.ч.
извличане на поуки и направени изводи, както
и на степента на изпълнение на мерките за
предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и ограничаване на последствията
от тях за живота и здравето на хората и за
околната среда;
4. извършва преглед на минали аварии и
инциденти, при които са използвани същите
опасни вещества и процеси, въз основа на
които е възникнала аварията в конкретното
предприятие, отчита поуките, взети от тях, и
се позовава на конкретни мерки, предприети
за предотвратяване на такива аварии.“;
в) създават се нови алинеи 4 и 5:
„(4) Членовете на комисията по чл. 157а,
ал. 2 от ЗООС представят информация и дават
становища в рамките на своята компетентност за резултатите от воденото разследване,
участват в срещи за обсъждане на конкретни
задачи и вземане на решения при получаване на нови данни, свързани с причините за
възникването на аварията и последствията от
нея, както и когато по-нататъшното разследване е разкрило допълнителни факти, които
ще доведат до промяна на взетите поуки или
направените изводи.
(5) Въз основа на заключенията на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при възникване
на голяма авария или авария/квазиавария
директорът на РИОСВ, на чиято територия
се намира предприятието, дава последващи
предписания на оператора за въвеждане на
превантивни мерки за предотвратяване на
повторна авария в предприятието/съоръжението и при необходимост налага принудителни административни мерки по чл. 158 и
159 от ЗООС с цел предотвратяване на нови
инциденти и аварии в предприятието. При
установяване на нарушения от страна на
оператора се налага съответното наказание
по чл. 166а от ЗООС.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
аа) в основния текст думите „За целите
на анализа на причините от възникването
на голяма авария в ПСНРП или в ПСВРП и
докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3 ЗООС до
Европейската комисия“ се заменят със „За
целите на докладването по чл. 111, ал. 1, т. 3
ЗООС до Европейската комисия на причините
за възникването на голяма авария в ПСНРП
или в ПСВРП“ и се поставя запетая;
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бб) в т. 2 след думите „човешкото здраве“
се поставя запетая и се добавя „имуществото“;
вв) точка 4 се изменя така:
„4. резултати от направения към момента
анализ и дадените предписания и срокове
от комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за
изпълнение от оператора.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея:
аа) в изречение първо думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 7“;
бб) в изречение второ думите „ал. 4 и 5“
се заменят с „ал. 6 и 7“.
21. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „Операторът на ПСВРП
в 14-дневен срок от получаването на уведомление по чл. 116б, ал. 1 ЗООС за издадено
решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС“ се заменят с
„Операторът на ПСНРП и ПСВРП в 14-дневен
срок от получаването на решението по чл. 106,
ал. 4 от ЗООС – за ПСНРП, уведомяването по
чл. 116б, ал. 1 от ЗООС за издадено решение
по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4
от ЗООС, или по чл. 99, ал. 2 от ЗООС – за
ПСВРП“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Операторът на ПСВРП при опасност от
възникване на голяма авария с трансгранично
въздействие предоставя информацията по ал. 1
на министъра на околната среда и водите за
целите на чл. 111, ал. 1, т. 2 от ЗООС.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Информацията по ал. 1, в т.ч. нейни
актуализации, се изготвя и се документира
по образец съгласно приложение № 11.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
аа) в основния текст след думите „Операторът на“ се добавя „ПСНРП или на“;
бб) в т. 2 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“, а думите „предприятие и/
или съоръжение“ се заменят с „предприятие/
съоръжение“;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Преразглеждането и актуализирането
на информацията по ал. 1 се предоставя на
засегнатата общественост, на кмета на засегнатата община и на обектите по ал. 1 и 3 в
14-дневен срок от датата на актуализацията
по ал. 5.“
22. В чл. 21, ал. 1:
а) в основния текст след думите „Операторът на“ се добавя „ПСНРП или на“;
б) в т. 2 думите „ПСВРП“ се заменят с
„предприятието/съоръжението“.
23. В чл. 22:
а) в ал. 1 след думите „министърът на
околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
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„1. председател и заместник-председател на
комисията; когато за председателя е налице
някое от обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3,
неговите функции се изпълняват от заместник-председателя;“
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на РИОСВ определя председател/заместник-председател на комисия/
комисии и основни, и резервни членове на
органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС след съгласуване с тях. За определяне на състава на
комисиите по ал. 1 ежегодно до 10-и януари
на съответната година директорът на РИОСВ
отправя искане до ръководителите на компетентните органи по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС
за оправомощаване на техни представители,
които в срок до 14 дни от получаване на искането изпращат отговор, съдържащ информация
за основните и резервните членове.“
24. В чл. 22а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по чл. 157а, ал. 1 от ЗООС
се извършва чрез съвместни проверки на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС въз основа
на утвърден годишен план за контролна дейност на комисията и при жалби и сигнали.“;
б) в ал. 2 думите „разработва и при необходимост се преразглежда“ се заменят с
„разработва, преразглежда и при необходимост
се актуализира“;
в) в ал. 3 думите „приложение № 8“ се
заменят с „приложение № 9“;
г) алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Директорът на РИОСВ изпраща за
съгласуване плана по ал. 1 и всяко негово
изменение до органите по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС.
(5) Годишният план по ал. 1 се изготвя
до 31 януари на всяка календарна година.
Министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице утвърждава със заповед плана по ал. 1.“
25. Създава се чл. 22в:
„Чл. 22в. Комисията по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС:
1. осъществява планов и извънпланов контрол във връзка с чл. 157а, ал. 4 от ЗООС, в
т.ч. при необходимост координирано с други
проверки за съответствие с изискванията на
глава седма, раздел I от ЗООС или други нормативни актове в областта на предотвратяване
на промишленото замърсяване, аварийната и
пожарната безопасност или осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
2. обменя информация и си сътрудничи
с цел ефективно прилагане на изискванията
на глава седма, раздел I от ЗООС и на тази
наредба;
3. изпълнява изискванията на чл. 157а,
ал. 3 от ЗООС по отношение на провеждането на планиран контрол на използваните
в ПСВРП и ПСНРП системи от техническо,
организационно или управленско естество;
4. извършва на място:
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а) планирана проверка;
б) нова проверка при установено значително несъответствие с изискванията на глава
седма, раздел I от ЗООС или на тази наредба
от последната проверка;
в) извънредна проверка при постъпили
жалби и сигнали за ПСВРП и ПСНРП (жалба/сигнал за голяма авария или квазиавария,
инцидент);
5. спазва реда за извършване на дейностите
по чл. 23 и 24.“
26. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Председателят/заместник-председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС:
1. писмено декларира липса/наличие на
конфликт на интерес преди всяка проверка
на съответния оператор съгласно приложение
№ 12;
2. определя обхвата на проверката въз основа на одобрения с решение ДППГА на ПСНРП
и одобрения с решение ДБ на ПСВРП, както
и на констатираните факти и обстоятелства и
дадените предписания от предходна проверка/
проверки, възникнали аварии и постъпили
жалби и сигнали;
3. свиква комисията на подготвителна среща
с цел запознаване на членовете є с дейността
и характеристиката на обекта и с обхвата на
проверката и съставя протокол, подписан от
всички присъствали;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 от
ЗООС запознава членовете на комисията с
получената жалба или сигнал и определя обх
вата и датата на проверката съгласно чл. 157а,
ал. 12 от ЗООС;
5. уведомява писмено оператора на предприятието/съоръжението, подлежащо на контрол,
за датата на предстоящата планова проверка;
6. изпълнява изискванията на чл. 157б,
ал. 1 – 3 и 5 от ЗООС, включително при
необходимост извършва нова проверка от
комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС при
дадени задължителни предписания;
7. след всяка проверка изготвя доклад по
чл. 157б, ал. 2, т. 1 от ЗООС до министъра
на околната среда и водите съгласно приложение № 8 в срок до един месец, към който
прилага констативния протокол по чл. 157б,
ал. 1 от ЗООС, акта за установяване на админист ративното нару шение по чл. 157б,
ал. 3 от ЗООС, когато такъв е бил съставен,
заповед за налагане на принудителна административна мярка, когато такава е била
издадена, попълнен въпросник от проверката,
утвърден с методическите указания по чл. 25,
и отразява тези обстоятелства в регистъра по
чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС;
8. уведомява директора на РИОСВ във
връзка с изпълнение на изискванията на
чл. 157б, ал. 4 от ЗООС при необходимост.“
27. В чл. 24:
а) в т. 1 накрая се добавя „съгласно приложение № 12“;
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б) в т. 2 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“, а думите „чеклист от проверката“ се заменят с „въпросник от проверката,
утвърден с методическите указания по чл. 25“.
28. Създава се нов чл. 25:
„Чл. 25. Министърът на околната среда и
водите утвърждава методически указания за
прилагане на изискванията на глава седма,
раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на ПСНРП и ПСВРП.“
29. В приложение № 1:
а) думите „Приложение № 1 към чл. 5,
ал. 2“ се заменят с „Приложение № 1 към
чл. 5, ал. 1 и 2“;
б) заглавието се изменя така:
„Форма и съдържание на доклада от извършената класификация/уведомлението за
класификация на предприятие/съоръжение с
нисък или висок рисков потенциал“;
в) в т. 1:
аа) в основния текст думите „за което се
подава уведомлението“ и запетаята пред тях
се заличават;
бб) в т. 1.1 думата „номер“ се заменя с
„код (ЕИК)“;
вв) в т. 1.7 след думите „и географски координати“ се добавя „на условен геометричен
център“;
гг) точка 1.12 се отменя;
г) в т. 9.1 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
д) в таблицата към т. 10 се създава нова
колона 6 със следното наименование: „Вид на
технологичното съоръжение/съоръжения“, а
досегашните колони с номера „6, 7 и 8“ стават
съответно колони „7, 8 и 9“;
е) в т. 11.3 след думите „по чл. 5, ал. 1“ се
добавя „или 2“;
ж) точка 11.4 се изменя така:
„11.4. Подробно описание на планираните
изменения/разширения по чл. 7, ал. 3:“;
з) точка 14 се отменя;
и) досегашната т. 15 става нова т. 14;
к) в част „Приложения“ се създава т. 3:
„3. Декларация от оператора/възложителя
за достоверност на данните, изготвена съгласно
приложение № 10.“
30. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1:
а) след думите „Приложение № 2“ се добавя
„(част А и Б)“;
б) създава се част А:
„Част А – Информация от оператора към док
лада за политиката за предотвратяване на
големи аварии на предприятие/съоръжение
с нисък рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на
оператора, единен идентификационен код
(ЕИК) на оператора.
2. Пълен адрес на оператора.
3. Телефон, факс, електронна поща.
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4. Име и/или търговско наименование на
предприятието/съоръжението.
5. Пълен адрес на предприятието/съоръжението.
6. Лице, отговорно за експлоатацията на
предприятието/съоръжението.
6.1. Име.
6.2. Длъжност.
6.3. Телефон, факс, електронна поща.
7. Причини за подаване на ДППГА:
7.1. планирано изграждане и/или експлоатация на ПСНРП: ДА/НЕ
7.2. планирано въвеждане в експлоатация
на ПСНРП или на части от него:
ДА/НЕ
7.3. планирано изменение (разширение)
в ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 10 от ЗООС:
7.4. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл. 7:
8. Номер/дата на становището по чл. 103,
ал. 6 или 7 от ЗООС във връзка с актуално
уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.
9. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите.
Приложени документи:
1. Доклад за политиката за предотвратяване
на големи аварии.
2. Декларация от оператора за достоверност
на данните, изготвена съгласно приложение
№ 10.
Дата: ……………………
Подпис: …………………..“
в) пред думите „Форма и съдържание на
доклада за политиката за предотвратяване
на големи аварии“ се добавя „Част Б“ и се
поставя тире.
31. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1:
а) в заглавието думите „предприятие и/
или съоръжение“ се заменят с „предприятие/
съоръжение“;
б) в т. 1 след думите „търговско наименование на оператора“ се поставя запетая и се
добавя „единен идентификационен код (ЕИК)
на оператора“;
в) в т. 4 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
г) в т. 5 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
д) в т. 6 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“, а накрая се поставя двоеточие;
е) досегашната т. 7 става т. 6.1;
ж) досегашната т. 8 става т. 6.2;
з) досегашната т. 9 става т. 6.3;
и) досегашната т. 10 става т. 7;
аа) досегашната т. 10.1 става т. 7.1;
бб) досегашната т. 10.2 става т. 7.2;
вв) досегашната т. 10.3 става т. 7.3 и в нея
думите „Описание на данните“ се заличават;
к) досегашната т. 11 става т. 8;
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аа) досегашната т. 11.1 става т. 8.1 и в нея
думите „предприятие и/или съоръжение с
висок рисков потенциал (ПСВРП)“ се заменят
с „ПСВРП или на части от него“;
бб) досегашната т. 11.2 става т. 8.2 и в
нея след думите „ПСВРП“ се добавя „или на
части от него“;
вв) досегашната т. 11.3 става т. 8.3 и в нея:
ааа) думите „изменение/разширение“ се
заменят с „изменение (разширение)“, а думата
„Да“ се заличава;
ббб) досегашната точка 11.3.1 става т. 8.3.1;
ввв) досегашната точка 11.3.2 става т. 8.3.2 и
в нея думите „чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят
с „чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“;
л) създава се т. 9:
„9. Номер/дата на становището по чл. 103,
ал. 6 или 7 от ЗООС във връзка с актуално
уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС.“;
м) досегашните т. 12 и 13 се отменят;
н) досегашната т. 14 става т. 10;
о) досегашната т. 15 става т. 11;
аа) досегашната т. 15.1 става т. 11.1;
бб) досегашната т. 15.2 става т. 11.2;
вв) досегашната т. 15.3 става т. 11.3;
п) в част „Приложени документи“, в т. 3
накрая се поставя запетая и се добавя „изготвена съгласно приложение № 10“.
32. В приложение № 4 към чл. 13:
а) в т. I след думите „приложение № 2“ се
добавя „(Част Б)“;
б) в т. 1.3 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
в) в т. 3.2 думите „ал. 4 – 6“ се заменят с
„ал. 4, 5 и 7“.
33. В приложение № 5 към чл. 14 и чл. 18,
ал. 1:
а) заглавието се изменя така:
„Информаци я, съдържаща се във вът
решния авариен план на предприятието/
съоръжението, и допълнителна информация,
съдържаща се във външния авариен план“;
б) в абзац първи пред т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят
с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 4 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
г) в т. I:
аа) думите преди т. 1 „т. 6“ се заменят с
„т. 7“, думите „и освен информацията, определена в“ се заменят с „по“ и думите „съдържа
и“ се заменят с „и съдържа“;
бб) в т. 4 думата „формированията“ се
заменя със „силите“;
вв) в т. 5, думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
гг) в т. 6 думите „предприятието и/или
съоръжението извън територията на обекта“
се заменят с „територията на предприятието/
съоръжението“;
дд) създава се т. 9:
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„9. Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация
на засегнатите земи след голяма авария.“;
д) в т. II:
аа) в заглавието думите „предприятието и/
или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
бб) в абзац първи:
ааа) преди т. 1 думите „предприятието и/
или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
ббб) в т. 1 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
ввв) в т. 4 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
ггг) в т. 7 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“;
ддд) в т. 8 думите „предприятието и/или
съоръжението“ се заменят с „предприятието/
съоръжението“.
д) създава се т. 9:
„9. Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на
засегнатите земи след голяма авария.“
34. В приложение № 6:
а) в заглавието думите „Приложение № 6
към чл. 16, ал. 2 и чл. 17, ал. 2“ се заменят с
„Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в образец № 1 и № 2 думите „ал. 3,
т. 1 – 3“ се заменят с „ал. 3, т. 1 и 3“, след
думите „ЗООС“ се добавя „за издаване на
ново решение за одобряване на“, а думите
„(посочва се съответната процедура по глава
шеста, раздел I от ЗООС, когато е приложимо,
и номер и дата на решението или становището, представено съгласно чл. 112, ал. 3, т. 4
ЗООС) в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или
на консултации по реда на приложение III от
Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (посочва се в
случаите, когато е приложимо)“ се заменят с
„(посочва се съответната процедура по глава
шеста, раздел I от ЗООС) в съответствие с
чл. 99б от ЗООС и/или чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии
(посочва се в случаите, когато е приложимо)“;
в) създават се образци № 3, № 3а и № 4:
„(Образец № 3)
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА
СРЕДА И ВОДИ – ……………………..
На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с
чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до документи
по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на
решение за потвърждаване на Доклада за
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политиката за предотвратяване на големи
аварии (ДППГА)/решение за актуализиран
ДППГА (посочва се вярното) по чл. 106, ал. 4
от ЗООС за разрешаване изграждането и
експлоатацията/експлоатацията (подчертава
се вярното) на предприятие/съоръжение с
нисък рисков потенциал:
..............................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)

с оператор: ........................................................,
(име и адрес на оператора)

с предмет на дейност: ......................................
ДППГА относно ................................................

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

което е/не е (посочва се вярното) предмет на
процедура по ..................................... (посочва се
съответната процедура по глава шеста, раздел I
от ЗООС в съответствие с чл. 99б от ЗООС).
Компетентен орган по издаване на решение
за потвърждаване на ДППГА/актуализиран
ДППГА (посочва се вярното) е директорът на
РИОСВ – .............................................................
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки
работен ден в периода от .............. г. до ............ г.,
на интернет страницата на РИОСВ – ……… –
.............................................................................

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове
на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален
ред, заведени в деловодството на РИОСВ –
..................................
Лице за контакти: ........................................
..............................................................................
(име, длъжност, телефон, електронна поща)

(Образец № 3а)
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА
СРЕДА И ВОДИ – ……………………..
На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с
чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до проекта на
решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/
експлоатацията (подчертава се вярното) на
предпри ятие/съоръжение с нисък рисков
потенциал:
..............................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)

с оператор: ........................................................,
(име и адрес на оператора)

с предмет на дейност: ......................................
Компетентен орган по издаване на решение
за потвърждаване на ДППГА/актуализиран
ДППГА (посочва се вярното) е директорът на
РИОСВ – .............................................................
Проектът на решението е на разположение
на обществеността в продължение на 14 дни,
всеки работен ден в периода от ................. г.
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до ................... г., на интернет страницата на
РИОСВ – ......................................................... –
..............................................................................
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове
на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят
по официален ред, заведени в деловодството
на РИОСВ – .......................................................
Лице за контакти: ........................................
..............................................................................
(име, длъжност, телефон, електронна поща)

(Образец № 4)
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА
СРЕДА
На основание чл. 115, ал. 9 от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:
Открит обществен достъп до проекта на
решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4
от ЗООС (посочва се вярното) за разрешаване
изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/
съоръжение с висок рисков потенциал:
..............................................................................
(име и адрес на предприятието/съоръжението)

с оператор: ........................................................,
(име и адрес на оператора)

с предмет на дейност: ......................................
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/
актуализирания доклад за безопасност (посочва
се вярното) е изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда.
Проектът на решението е на разположение
на обществеността в продължение на 14 дни,
всеки работен ден в периода от ................. г.
до ................... г., на интернет страницата на
ИАОС .................................................................
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове
на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят
по официален ред, заведени в деловодството
на ИАОС.
Лице за контакти: ........................................
..............................................................................
(име, длъжност, телефон, електронна поща)“

35. В приложение № 7:
а) думите „Приложение № 7 към чл. 18,
ал. 6“ се заменят с „Приложение № 7 към
чл. 18, ал. 7“;
б) в заглавието думите „форма и съдържание
на“ се заличават, а думата „информацията“
се заменя с „Информация“;
в) в т. 2 след думите „по чл. 116е, ал. 4“
се добавя „и 5“.
36. В приложение № 8:
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а) думите „Приложение № 8 към чл. 22,
ал. 3“ се заменят с „Приложение № 8 към
чл. 23, т. 7“.
б) в т. 1:
аа) в буква „б“ след думата „председател“
се поставя наклонена черта и се добавя „заместник-председател“;
бб) в буква „г“ след думата „липса“ се поставя наклонена черта и се добавя „наличие“,
а след думите „чл. 23, т. 1“ се добавя „и чл. 24,
т. 1, изготвени съгласно приложение № 12“;
в) в т. 2:
аа) буква „в“ се изменя така:
„в) номер и дата на издаденото решение за
одобряване на ДБ по чл. 116, ал. 1 от ЗООС
или ново решение по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС
или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС (за
ПСВРП);“
бб) буква „г“ се изменя така:
„г) номер и дата на издаденото решение по
чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване на
пълнотата и съответствието на ДППГА или
негови актуализации (за ПСНРП);“
г) в част „Приложени документи“:
аа) в т. 1 думите „Да/Не“ се заличават.
бб) в т. 4 думите „попълнени въпросници“
се заменят с „попълнен въпросник“, а думите
„Да/Не“ се заличават.
37. В приложение № 9:
а) думите „Приложение № 9 към чл. 25,
ал. 1, т. 6“ се заменят с „Приложение № 9
към чл. 22а, ал. 3“;
б) след думата „Утвърдил“ думите „министър на околната среда и водите“ се заличават;
в) след думите „ГОДИШЕН ПЛАН“ думата „област“ и тирето пред нея се заменят с:
„в съответствие с териториалния обхват на
дейност на РИОСВ – ..................................... “;
г) в таблица 1 към т. 3:
аа) колона 2 се изменя така:
„Наименование на оператора (адрес на
управление) и на предприятието/съоръжението (адрес)“;
бб) колона 3 се изменя така:
„Номер и дата на решение по чл. 106, ал. 4
от ЗООС за потвърждаване/отказ по ДППГА
или негови актуализации (за ПСНРП)/Номер
и дата на решение за одобряване/неодобряване
на ДБ по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или ново
решение по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС (за ПСВРП)“;
вв) създава се колона 7:
„Дата и година на последна проверка“;
гг) досегашната колона 7 става колона 8
и в нея след думата „Забележки“ се добавя
„(например, посочва се дали обектът има
промяна в рисковия потенциал)“;
д) в т. 4 думите „по ал. 1“ се заличават;
е) в т. 5 думите „по ал. 1“ се заличават;
ж) в т. 6 думата „Организация“ се заменя
с „Процедура“;
з) в т. 7 думата „Организация“ се заменя
с „Процедура“;
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и) в т. 8 думата „Механизъм“ се заменя с
„Разпоредба“.
38. Създава се приложение № 10 към чл. 1,
ал. 2, т. 10:
„Приложение № 10
към чл. 1, ал. 2, т. 10
Декларация за достоверност на данните
Долуподписаният/ата:
..............................................................................
(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на лице, управляващо/представляващо дружеството/:
..............................................................................
(наименование на дружеството)

седалище и адрес на управление ...................
.............................................................................,
тел.: ..........................., факс: ...............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Всички представени от мен документи на
хартиен и електронен носител са истински
и съдържат достоверна информация, отговаряща на действителното състояние, в т.ч. и
на планираните изменения/разширения на
площадката на предприятието/съоръжението.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс за предо
ставени от мен неверни данни и документи.
Декларатор: …………………
(подпис)“
39. Съ здава се п ри ложение № 11 к ъм
чл. 20, ал. 4:
„Приложение № 11
към чл. 20, ал. 4
Форма и съдържание на информацията по
чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за
ПСВРП и ПСНРП
1. Името и/или търговско наименование
на оператора.
2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.
3. Номер и дата на актуално уведомление
за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5
от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4
от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по
чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС
(номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС)
за ПСВРП.
4. Кратко описание на дейността или на
планираните дейности в предприятието/съоръжението.
5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества
от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на
опасно вещество/опасни вещества от част 1
на приложение № 3 към ЗООС – генерично
наименование и класификация на опасностите
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на опасните вещества от приложение № 3 към
ЗООС, налични в предприятието, които могат
да причинят голяма авария, и описание на
основните им опасни свойства.
6. Обща информация, свързана с естеството
на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху
населението и околната среда.
7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото
население в случай на голяма авария (посочва
се информация за подходящо поведение в
случай на голяма авария или посочване на
източника, където информацията може да
бъде достъпна по електронен път).
8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в
случай на голяма авария.
9. Допълнителна информаци я относно
мерките за сигурност и поведение в случай
на голяма авария, включително се посочва
линк към публичния регистър по чл. 111,
ал. 1, т. 6 от ЗООС.
10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.
11. Освен информацията по т. 1 – 10 за
предпри яти я/съоръжени я с висок рисков
потенциал се включва и:
11.1. обща информация за естеството на
опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху
човешкото здраве и околната среда, както и
описание на основните сценарии за големи
аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;
11.2. информация от външния авариен
план, която включва съвети за сътрудничество
със съответния оперативен център на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено
застрашената община по време на авария;
11.3. информация за наличие на опасност
от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно
Конвенцията.“
40. Създава се приложение № 12 к ъм
чл. 23, т. 1:
„Приложение № 12
към чл. 23, т. 1
Декларация за липса/наличие на конфликт
на интереси по чл. 23, т. 1
Долуподписаният/ата ..................................
..............................................................................
(име, презиме, фамилия)

Длъжност, месторабота ...............................
..............................................................................
Във връзка с участието ми като председател/заместник-председател/член на комисията
по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС или във връзка с
организиране на работата на комисията по
чл. 157а, ал. 2 от ЗООС
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм лично заинтересован/заинтересована от дейността на предприятие с нисък/
висок рисков потенциал – ...............................
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 15, буква „б“ от допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
3. Задължавам се да не разгласявам служебната, производствената и търговската тайна,
която ми е станала известна при осъществяване на проверката.
4. За д ъ л ж а вам се п ри нас т ъп ва не на
промяна в декларираните обстоятелства да
уведомя незабавно органа по чл. 22, ал. 1 от
Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
Известна ми е наказателната отговорност
за неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Декларатор: …………………
(подпис)“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г.,
бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 и 67
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2а, ал. 2 думите „Министерство на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерство на земеделието“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 2:
аа) в изречение първо след думите „Компетентният орган“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“;
бб) в изречение второ думите „или на“ се
заменят с „и на“;
б) в ал. 3, т. 10 след думите „към ЗООС“
се поставя запетая и се добавя „както и капацитета на съоръженията, в които се очаква
те да са налични“;
в) в ал. 4 след думата „съществуващо“ се
добавя „или друго“, а след думите „по чл. 103“
се поставя запетая и се добавя „ал. 2 или 5 от“;
г) в ал. 6 след думите „по чл. 103“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2 или 5 от“.
3. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите „чл. 125, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „чл. 123в, т. 1 от“.
4. В чл. 6 се създава ал. 11:
„(11) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя
на разположение на обществеността всяка
информация от значение за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, различна от вече оповестената, като я публикува
на интернет страницата си в срок до 7 дни,
след като му е станала известна.“
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5. В чл. 10, ал. 8 след думата „изпраща“ се
добавя „в срок до 3 дни след получаване на“.
6. В чл. 12, ал. 2, т. 7 думите „т. 1 – 3“ и
запетаята пред тях се заличават.
7. В чл. 16:
а) в ал. 3 думите „документите по чл. 112,
ал. 3 от ЗООС“ се заменят с „оповестяват
документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС по
приложение № 6 от наредбата по чл. 103,
ал. 9 от ЗООС“;
б) в ал. 5 думите „по чл. 116а“ се заменят
с „чл. 115, ал. 9“.
8. В чл. 17:
а) създава се нова ал. 12:
„(12) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя
на разположение на обществеността всяка
информация от значение за вземане на решение по ОВОС, различна от вече оповестената,
като я публикува на интернет страницата
си в срок до 7 дни, след като му е станала
известна.“;
б) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 1 – 11“ се заменят с „ал. 1 – 12“.
9. В приложение № 5, т. 10 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както
и капацитета на съоръженията, в които се
очаква те да са налични“.
10. В приложение № 8, в т. 13 думите
„т. 1 – 3“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 3. В Тарифата за таксите, които се събират
в системата на Министерството на околната
среда и водите, приета с Постановление № 136
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от
2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5
и 59 от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г., бр. 11 и
27 от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г.), в чл. 3, ал. 2
думите „становище по чл. 106, ал. 2“ се заменят с „решение по чл. 106, ал. 4 от“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Операторите на други предприятия/
съоръжения, за които е приложимо изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 или т. 5 – 8 от
ЗООС, представят на министъра на околната
среда и водите информацията по чл. 4, ал. 1
в 6-месечен срок от влизането в сила на това
постановление.
§ 5. Текущите процедури по Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и ограничаване на последствията
от тях по § 1, започнали преди влизането в
сила на постановлението, се довършват по
досегашния ред.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4924
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 4 АВГУСТ 2022 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г.,
бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91
от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г.,
бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97
от 2019 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 20, 27, 41, 87 и
107 от 2021 г. и бр. 17, 21, 38 и 60 от 2022 г.)

от:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои

1. минист ър-председател на Реп ублика
България;
2. заместник минист ър-председател по
управление на европейските средства;
3. заместник минист ър-председател по
социалните политики и министър на труда
и социалната политика;
4. заместник минист ър-председател по
икономическите политики и министър на
транспорта и съобщенията;
5. заместник минист ър-председател по
обществения ред и сигурност и министър на
вътрешните работи;
6. министър на финансите;
7. министър на отбраната;
8. министър на здравеопазването;
9. министър на регионалното развитие и
благоустройството;
10. министър на образованието и науката;
11. министър на външните работи;
12. министър на правосъдието;
13. министър на културата;
14. министър на околната среда и водите;
15. министър на земеделието;
16. министър на икономиката и индустрията;
17. министър на енергетиката;
18. министър на иновациите и растежа;
19. министър на туризма;
20. министър на младежта и спорта;
21. министър на електронното управление.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя
по управление на европейските средства.“
§ 2. В чл. 11 ал. 5 се отменя.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 редове „Политически кабинет
на министър-председателя“, „Политически
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кабинет на заместник министър-председателя
по еврофондовете и министър на финансите“,
„Политически кабинет на заместник министър-председателя по ефективно управление“,
„Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията“, „Политически кабинет на заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по рег иона л но т о
развитие и благоустройството и министър на
регионалното развитие и благоустройството“
и „Политически кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики
и министър на околната среда и водите“ се
изменят така:
„Политически кабинет на министър-председателя 10
Политически кабинет на заместник министър-председателя по управление на европейските средства 7
Политически кабинет на заместник министър-председателя по социалните политики и
министър на труда и социалната политика 4
Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията 7
Политически кабинет на заместник министър-председателя по обществения ред и
сигурност и министър на вътрешните работи 7.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4952

РЕШЕНИЕ № 541
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Буните 2 –
запад“ и морски плаж „Буните 2 – изток“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 27 от дневния ред
на заседанието на Министерския съвет на
15 юни 2022 г., мотивиран доклад на министъра на туризма и приложенията към него
във връзка с Решение № 364 на Министерския
съвет от 2021 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните
2 – изток“, община Варна, област Варна,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“
и морски плаж „Буните 2 – изток“, община
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Варна, област Варна, открита с Решение № 364
на Министерския съвет от 16 април 2021 г.
(ДВ, бр. 34 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4868

РЕШЕНИЕ № 542
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Камчия – север 3“, морски плаж „Камчия – север 4“ и
морски плаж „Камчия – север 5“, община
Аврен, област Варна
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 32 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
с Решение № 214 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Камчия – север 3“, морски плаж „Камчия – север 4“ и
морски плаж „Камчия – север 5“, община
Аврен, област Варна,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Камчия – север 3“,
морски плаж „Камчия – север 4“ и морски
плаж „Камчия – север 5“, община Аврен,
област Варна, открита с Решение № 214 на
Министерския съвет от 15 март 2021 г. (ДВ,
бр. 22 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4869
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РЕШЕНИЕ № 543
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Созопол –
запад“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 31 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
с Решение № 274 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Созопол – запад“,
община Созопол, област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Созопол – запад“,
община Созопол, област Бургас, открита с
Решение № 274 на Министерския съвет от
29 март 2021 г. (ДВ, бр. 27 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4870

РЕШЕНИЕ № 544
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Червенка“,
община Созопол, област Бургас
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 25 от дневния ред
на заседанието на Министерския съвет на
15 юни 2022 г., мотивиран доклад на министъра на туризма и приложенията към него
във връзка с Решение № 212 на Министерския
съвет от 2021 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Червенка“, община Созопол, област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Червенка“, община
Созопол, област Бургас, открита с Решение
№ 212 на Министерския съвет от 15 март
2021 г. (ДВ, бр. 22 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
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3. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4871

РЕШЕНИЕ № 545
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Свети
Влас – централен“, община Несебър, област
Бургас
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 29 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
с Решение № 201 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Свети Влас – централен“, община Несебър, област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Свети Влас – централен“, община Несебър, област Бу ргас,
открита с Решение № 201 на Министерския
съвет от 9 март 2021 г. (ДВ, бр. 21 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4872

РЕШЕНИЕ № 546
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – юг“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 24 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
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с Решение № 213 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – юг“,
община Варна, област Варна,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – юг“,
община Варна, област Варна, открита с Решение № 213 на Министерския съвет от 15 март
2021 г. (ДВ, бр. 22 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4873

РЕШЕНИЕ № 547
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Сарафово – юг“,
община Бургас, област Бургас
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 28 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
с Решение № 249 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Сарафово – юг“,
община Бургас, област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Сарафово – юг“,
община Бургас, област Бургас, открита с
Решение № 249 на Министерския съвет от
22 март 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4874
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РЕШЕНИЕ № 548
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за прекратяване на процедурата за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 30 от дневния ред на
заседанието на Министерския съвет на 15 юни
2022 г., мотивиран доклад на министъра на
туризма и приложенията към него във връзка
с Решение № 391 на Министерския съвет от
2021 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Кабакум – централен“, община Варна, област Варна, открита
с Решение № 391 на Министерския съвет от
23 април 2021 г. (ДВ, бр. 36 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4875

за прекратяване на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Василико“,
община Царево, област Бургас
На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от Закона
за концесиите и чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
протоколно решение по т. 26 от дневния ред
на заседанието на Министерския съвет на
„
BG0001007
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15 юни 2022 г., мотивиран доклад на министъра на туризма и приложенията към него
във връзка с Решение № 178 на Министерския
съвет от 2021 г. за откриване на процедура
за възлагане на концесия за морски плаж
„Василико“, община Царево, област Бургас,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за възлагане на
концесия за морски плаж „Василико“, община
Царево, област Бургас, открита с Решение
№ 178 на Министерския съвет от 2 март 2021 г.
(ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4876

РЕШЕНИЕ № 551
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

за поправка на очевидна фактическа грешка
в Решение № 588 на Министерския съвет
от 2021 г. за изменение на списъците на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 67 от 2021 г.)
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШЕНИЕ № 549
ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.

170.
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Поправя очевидна фактическа грешка
в Решение № 588 на Министерския съвет от
2021 г. за изменение на списъците на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 67 от
2021 г.), както следва:
В т. І, подточка 38, пореден номер 170 с
код BG001007 да се чете така:

МАЛКО ТЪРНОВО
ЦАРЕВО
СРЕДЕЦ
ПРИМОРСКО

153529,61

115912,51

37617,10

“
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 588 на Министерския съвет от 2021
г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 67 от 2021 г.).
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4877
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза (обн., ДВ, бр. 23 от 2018 г.; изм.,
бр. 66 от 2018 г.; изм и доп., бр. 44 и 87 от
2019 г., бр. 58 от 2020 г. и бр. 88 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 5 се създава изречение
второ: „Издаденото експертно решение за
годност по приложение № 16 се изпраща от
органите на военномедицинската експертиза
на освидетелстваното лице и на съответния
командир/началник на военното формирование или ръководител на структура.“
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава изречение
второ: „При равенство на гласовете решаващ
е гласът на председателя на комисията.“
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Експертните решения по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването им пред съответния
административен съд по постоянен адрес на
посочения в акта адресат.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 26, ал. 4 след думите „Заключение за характера и степента на увреждане
(телесна повреда) на военнослужещ/резервист“
се добавя „по образец (приложение № 19а)“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В Част I „Медицински стандарти за определяне годността за служба по заболявания
и състав“, в раздел „Специфични указания и
тълкувания“:
а) в клас I, след подклас „В30 Вирусен
конюнктивит“ се добавя на нов ред рубрика
„В34.2 Коронавирусна инфекция, неуточнена“;
б) в клас IV, подклас „Болести на щитовидната жлеза (Е00-Е07)“, абзац втори, след
изречението „(Е01 и Е04) Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и
сродни състояния, и други видове нетоксична
гуша“, изречението „Решенията са дадени в
табличната част“ се заменя със:
„Освидетелстваните с нодозни промени на
щитовидната жлеза, с размери на нодулите
под 1 см, не нарастващи размери за 6-месечен
период, без ехографска характеристика за малигнена дегенерация, отрицателни резултати
от проведени ТАБ и туморни маркери подлежат на наблюдение по гр. 3, 4 и 5, а по гр.
1 и 2 са негодни. Извън тези случаи всички
освидетелствани подлежат на оперативно лечение. Решението е по чл. 7 в зависимост от
постигнатия резултат от проведеното лечение.“;
в) в клас VII „Болести на окото и придатъците му (Н00-Н59)“, в подклас „Н53.5
Смущения в цветното зрение“, в абзац първи,
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изречение второ, думата „парашутисти“ се
заменя с „РПУВД“;
г) в клас XIV, подклас „Бъбречнокаменна
болест (N20-N23). Други нарушения на бъбреците и уретера (N25-N29) и други болести на
пикочната система (N30-N39)“, в абзац четвърти след изречението „След екстракорпорална
ли т о т рипси я (ESW L) и/и ли ен доскопска
литотрипсия (PCNLT, URS) на конкремент в
бъбрека или уретера, без остатъчни фрагменти
и/или функционални смущения на отделителната система, освидетелстваните са годни по
всички графи.“, се добавя на нов ред текстът:
„N28.1. Бъбречна киста, придобита.
При наличие на единична, асимптоматична
киста на бъбрека се извършва КТ (ЯМР) с контраст и класифициране на кистата по Босняк.
Освидетелстваните с кисти тип „Босняк І“ или
„Босняк ІІ“ са годни по всички графи. Кистите
„Босняк ІІ F, ІІІ или ІV“ (поради големия риск
от малигнизация) подлежат на наблюдение и
лечение. Освидетелстваните по графи 1, 2, 3
са негодни, а по графи 4 и 5 решението е по
чл. 7 в зависимост от постигнатия резултат
от проведеното лечение.“
2. В Част II „Медицински стандарти за
определяне годността за летателна длъжност
по заболявания и състав“, в раздел „Указания
и тълкувания на отделните рубрики при определяне годността за летателна длъжност“:
а) в клас I, в подклас „Други вирусни болести (В25-В34)“, след изречението „Решенията
са дадени в табличната част“ се добавя на нов
ред рубрика „В34.2 Коронавирусна инфекция,
неуточнена“;
б) в клас IV, подклас „Болести на щитовидната жлеза (Е00-Е07)“, буква „а)“ и буква
„б)“ се заменят с текста:
„Освидетелстваните с нодозни промени на
щитовидната жлеза, с размери на нодулите
под 1 см, ненарастващи размери за 6-месечен
период, без ехографска характеристика за малигнена дегенерация, отрицателни резултати от
проведени ТАБ и туморни маркери подлежат
на наблюдение по гр. 2, 3, 4, 5, 7 и 8, а по гр.
1 и 6 са негодни. Извън тези случаи всички
освидетелствани подлежат на оперативно лечение. Решението е по чл. 7 в зависимост от
постигнатия резултат от проведеното лечение.“;
в) в клас VII, подклас „Н53.5 Аномалии
на цветното зрение“ след изречението „Изследването на цветното зрение се извършва
с полихроматичните таблици на Ишихара и
аномалоскопия.“ се добавя изречение второ
„След установено нарушено цветно зрение при
кандидати за парашутисти и членове на екипажа, неучастващи пряко в летателния процес, се
провежда Farnsword Lantern test. При успешно
преминат тест се решават като годни.“;
г) в клас VII, подклас „Болести на мускулите
на окото, нарушения на бинокуларното движение на очите, акомодацията и рефракцията
(Н49-Н52)“, рубрика „Н52.2 Астигматизъм“
текстът „Изследването на рефракцията на
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всички кандидати се извършва със субективни и обективни методи след медикаментозна
циклоплегия.“ се заменя със:
„Изследването на рефракцията на всички
кандидати, с изключение на кандидати за
парашутисти и членове на екипажа, неучастващи пряко в летателния процес – бордни
домакини, лекар борден, медицинска сестра
бордна, борден фотограф и други, се извършва със субективни и обективни методи след
медикаментозна циклоплегия.
Кандидатите за летателно обучение на
изтребителна авиация са годни със зрителна
острота на двете очи 1,0 без корекция.
Кандидатите за летателно обучение на
вертолетна авиация, кандидати за парашутисти и за обучение като РПУВД са годни
със зрителна острота на двете очи 0,8 без
корекция, с корекция 1,0.
Кандидатите за членове на екипажа, неучастващи пряко в летателния процес, са
годни със зрителна острота на двете очи 0,5
без корекция, с корекция 1,0.“;
д) в к лас V I I I, абза ц вт ори, т екс т ът
„ И з с лед в а не т о н а в е с т и бу ло -в ег е т ат и в ната устойчивост (ВВУ) се провеж да по
методиките: за кандидати за летателно обучение и любители пилоти – СКУК (смесена
кумулация ускоренията на Кориолис) – 5 мин.,
кандидат-парашутисти – СКУК – 3 мин. За
добра ВВУ се приема тази, при която гаденето – (n), настъпва след 2-рата минута и липсват
данни за повдигане и повръщане до 5-ата мин.
за кандидати за летателно обучение и любители пилоти и респективно до 3-тата мин.,
включително за парашутисти.“ се заменя със:
„Изследването на вестибуло-вегетативната
устойчивост (ВВУ) се провежда по методиките: за кандидатите за летателно обучение
на изтребителна авиация – СКУК (смесена
кумулация ускоренията на Кориолис) – 5 мин.,
кандидатите за летателно обучение на вертолетна авиация – СКУК – 4 мин., кандидатите
за парашутисти – СКУК – 3 мин. За добра
ВВУ се приема тази, при която гаденето – (n),
настъпва след 2-рата мин. и липсват данни
за повдигане и повръщане до края на 5-ата
мин. за кандидатите за летателно обучение
на изтребителна авиация, до края на 4-тата
мин. за кандидатите за летателно обучение
на вертолетна авиация и респективно до края
на 3-тата мин., включително за кандидатите
за парашутисти.“;
е) в клас XII, подклас „Болести на кожните
придатъци (L60-L75)“, рубрика L63.9, изречение
второ, след думата „кандидати“ се добавя „за
летателно обучение на вертолети и“;
ж) в клас XIV, подклас „Други нарушения
на бъбреците и уретера (N25-N29)“, се добавя
на нов ред текстът:
„N28.1 Бъбречна киста, придобита.
При наличие на единична, асимптоматична киста на бъбрека се извършва КТ (ЯМР)
с контраст и класифициране на кистата по
Босняк. Освидетелстваните с кисти „Босняк
І“ или „Босняк ІІ“ са годни по всички графи. При лица с кисти „Босняк ІІ F, ІІІ или
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ІV“ (поради големия риск от малигнизация)
решението по всички графи е „Негоден“. В
отделни случаи по графи 2, 3, 4, 5, 7 и 8 в
зависимост от постигнатия резултат от проведеното лечение се допуска решение по чл. 7.“;
з) в клас XVIII, рубрика R62:
за) текстът на подточка 1.1 се изменя така:
„1.1. За изтребителна авиация ръст не помалък от 157 см и не по-голям от 185 см.“;
зб) създава се нова подточка 1.2:
„1.2. За вертолетна авиация ръст не помалък от 157 см и не по-голям от 190 см.“;
зв) досегашната подточка 1.2 става подточка 1.3.
3. В Част III „Медицински стандарти за
определяне годността за плавателна длъжност
по заболявания и състав“, в раздел „Указания
и тълкувания на отделните рубрики при определяне годността за плавателна длъжност“:
а) в клас I, в подклас „Други вирусни болести (В25-В34)“ след изречението „Решенията
са дадени в табличната част“ се добавя на нов
ред рубрика „В34.2 „Коронавирусна инфекция,
неуточнена“;
б) в клас IV, подклас „Болести на щитовидната жлеза (Е00-Е07)“, в абзац втори след
изречението „(Е01 и Е04) Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и
сродни състояния, и други видове нетоксична
гуша.“ изречението „Решенията са дадени в
табличната част“ се заменя със:
„Освидетелстваните с нодозни промени на
щитовидната жлеза, с размери на нодулите
под 1 см, ненарастващи размери за 6-месечен
период, без ехографска характеристика за
малигнена дегенерация, отрицателни резултати от проведени ТАБ и туморни маркери
подлежат на наблюдение по гр. 2, 3 и 4, а по
гр. 1 са негодни. Извън тези случаи всички
освидетелствани подлежат на оперативно лечение. Решението е по чл. 7 в зависимост от
постигнатия резултат от проведеното лечение.“;
в) в клас XIV, подклас „Гломерулни болести
(N00-N08)“, след изречението „Решенията са
дадени в табличната част“ се добавя на нов
ред текстът:
„N28.1 Бъбречна киста, придобита.
При наличие на единична, асимптоматична
киста на бъбрека се извършва КТ (ЯМР) с контраст и класифициране на кистата по Босняк.
Освидетелстваните с кисти тип „Босняк І“ или
„Босняк ІІ“ са годни по всички графи. Кистите
„Босняк ІІ F, ІІІ или ІV“ (поради големия риск
от малигнизация) подлежат на наблюдение
и лечение. Освидетелстваните по графа 1 са
негодни, а в отделни случаи по графи 2, 3 и
4 решението е по чл. 7 в зависимост от постигнатия резултат от проведеното лечение.“
4. В Част IV „Медицински стандарти за
определяне годността на екипажи на безпилотни летателни апарати по заболявания и
състав“, в раздел „Указания и тълкувания на
отделните рубрики при определяне годността
на екипажи на безпилотни летателни апарати
по заболявания и състав“:
а) в клас I, в подклас „Други вирусни
болести (В25-В34)“, в рубрика „В30 „Вирусен
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конюнктивит“ текстът „Кандидатите по графи
1, 3, 5, 7 и 9, преболедували от заболяванията
в посочените рубрики с давност над 6 (шест)
месеца, без настъпили усложнения, са годни,
по останалите графи се взема след изчерпване
на законоустановените срокове за лечение и
отпуск по болест“ се заменя с рубрика „В34.2
Коронавирусна инфекция, неуточнена“;
б) в клас ІV, в подклас „Болести на щитовидната жлеза (E00-E07)“, абзац втори след
изречението „(Е01 и Е04) Болести на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък и
сродни състояния, и други видове нетоксична
гуша.“ изречението „Решенията са дадени в
табличната част“ се заменя със:
„Освидетелстваните с нодозни промени на
щитовидната жлеза, с размери на нодулите
под 1 см, ненарастващи размери за 6-месечен
период, без ехографска характеристика за
малигнена дегенерация, отрицателни резултати от проведени ТАБ и туморни маркери
подлежат на наблюдение по гр. 2, 4, 6, 8 и 10,
а по гр. 1, 3, 5, 7 и 9 са негодни. Извън тези
случаи всички освидетелствани подлежат на
оперативно лечение. Решението е по чл. 7 в
зависимост от постигнатия резултат от проведеното лечение.“;
в) в клас VII, подклас „Н53.5 Аномалии
на цветното зрение“ текстът „Изследването
на цветното зрение се извършва с полихроматичните таблици на Ишихара, Рабкин и
Щилинг и аномалоскопия.“ се заменя със:
„Изследванет о на ц вет но т о зрение се
извършва с полихроматичните таблици на
Ишихара и аномалоскопия.“;
г) в клас XIV, подклас „Други нарушения
на бъбреците и уретера (N25-N29)“ се добавя
на нов ред текстът:
„N28.1 Бъбречна киста, придобита.
При наличие на единична, асимптоматична киста на бъбрека се извършва КТ
(ЯМР) с контраст и класифициране на кистата по Босняк. Освидетелстваните с кисти
тип „Босняк І“ или „Босняк ІІ“ са годни по
всички графи. Кистите „Босняк ІІ F, ІІІ или
ІV“ (поради големия риск от малигнизация)
подлежат на наблюдение и лечение. Освидетелстваните по графи 1, 3, 5, 7 и 9 са негодни, а по графи 2, 4, 6 и 8 решението е по
чл. 7 в зависимост от постигнатия резултат
от проведеното лечение.“
§ 6. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 3, т. 1
в т. 9 думите „Приложение № 9“ се заменят
с „Приложение № 16“.
§ 7. В приложение № 9 към чл. 5, ал. 3,
т. 2 се правят следните изменения:
1. Подзаглавието „Видове медицински освидетелствания за летателна служба“ се изменя
така: „Видове медицински освидетелствания
за летателна длъжност“.
2. В раздел „Видове експертни решения за
летателна длъжност“ думите „Приложение
№ 16, т. 7“ се заменят с „Приложение № 5, т. 7“.
§ 8. В приложение № 16 и приложение
№ 17 към чл. 5, ал. 5 абзацът:
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„На основание Медицински стандарти,
Приложение № 1 от Наредбата за военномедицинска експертиза, освидетелствания е:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– “
се заменя със:
„На основание Медицински стандарти,
Приложение № 1 от Наредбата за военномедицинска експертиза, освидетелстваният е:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Експертното решение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му
пред съответния административен съд по пос
тоянен адрес на посочения в акта адресат.“
§ 9. След приложение № 19 се създава „приложение № 19a – „Заключение за характера и
степента на увреждане (телесна повреда) на
военнослужещ/резервист“:
„Приложение № 19а
към чл. 26, ал. 4
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
ЗА ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНТА
НА УВРЕЖДАНЕ
(ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА) НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ/РЕЗЕРВИСТ
№ ........../.................. г.
дата на издаване

Правно основание: ...........................................
.............................................................................
(актовете на министъра на отбраната по
чл. 235 и чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България),
Централната военномедицинска комисия на
заседанието си на …………….. г. обсъди здравословното състояние на:
............................... ,
.......................................
военно звание

трите имена

ЕГН ......................., военнослужещ/резервист
излишното се зачертава

Постоянен адрес: .................................................
.................................................................................
Обстоятелствена част: ..................................
.............................................................................
Съгласно гореизложеното, с протокол № .....
.................................... комисията признава, че
лицето ................................................................
трите имена

е получило............................. телесна повреда.
За к л ючен ие т о под леж и на обж а л ва не
по реда на Административно-процесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му
пред съответния административен съд по
постоянен адрес на посочения в акта адресат.
СЕКРЕТАР
НА ЦВМК
…………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЦВМК
………………………………….“

Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Заков
4790
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3
от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните
заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г., бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41 и 102 от
2021 г. и бр. 34 и 47 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 числото „1212“ се заменя с „1454“.
2. В ал. 6 числото „898“ се заменя с „1078“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:

„Приложение
№1
„Приложение

към
чл.
към
чл. 2,
ал. 12,и 2ал.

А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

Длъжностни наименования

1
I.
1
2

2
Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)
Главен секретар на МВР
Заместник главен секретар на МВР

ІІ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Главни дирекции
Директор (на главна дирекция)
Заместник-директор (на главна дирекция)
Директор на дирекция в главна дирекция
Заместник-директор на дирекция в главна дирекция
Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)
Заместник-началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)
Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)
Главен разследващ полицай (в териториално звено на Главна
дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на
действие на територията на гр. София)
Главен разследващ полицай (в териториално звено ГДБОП с район на
действие извън на територията на гр. София)
Старши разследващ полицай (в главна дирекция)
Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална
дирекция "Гранична полиция" (РДГП)
Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна
дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на
действие на територията на гр. София)
Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район
на действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ
полицай (в главна дирекция)
Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление
(ГПУ) в РДГП
Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на
действие на територията на гр. София)
Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на
действие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП
Младши разследващ полицай
Разузнавач I степен
Разузнавач II степен

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Основно
месечно
възнаграждение
3
3 752
3 388

3 326
3 082
2 832
2 692
2 616
2 488
2 364
2 051
2 364
2 290
2 153
2 114
2 215
2 114
1 876
1 790
1 769
1 750
1 742
1 714
2 215
2 030
2

№ 1
1 и 2
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ІІI.

1
2
3
4
4a
5
6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Разузнавач ІII степен
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен
Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VІ степен
Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен
Инспектор по ЗН II степен
Инспектор по ЗН ІII степен
Инспектор по ЗН ІV степен
Инспектор по ЗН V степен
Инспектор по ЗН VІ степен
Тактически инспектор I степен
Тактически инспектор II степен
Тактически инспектор III степен
Тактически инспектор IV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VI степен
Експерт, специални операции I степен
Експерт, специални операции II степен
Експерт, специални операции III степен
Експерт, специални операции IV степен
Експерт, специални операции V степен
Експерт, специални операции VI степен

1 898
1 838
1 790
1 714
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714
2 165
1 984
1 852
1 788
1 748
1 684
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714

Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна
дирекция "Национална полиция" (ГДНП), Главна дирекция
"Жандармерия, специални операции и борба с тероризма
(ГДЖСОБТ) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление
(ЗЖУ) - София и Столична дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" (СДПБЗН)
Директор на СДПБЗН
Заместник - директор на СДПБЗН
Началник на ЗЖУ
Заместник-началник на ЗЖУ
Началник отдел
Началник на отдел в СДПБЗН
Началник на сектор

2 711
2 518
2 443
2 428
2 428
2 428
2 153
3
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Началник на група
Разузнавач ІII степен
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор III степен
Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор IV степен
Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VI степен
Инспектор по ЗН ІII степен
Инспектор по ЗН ІV степен
Инспектор по ЗН V степен
Инспектор по ЗН VІ степен
Тактически инспектор ІII степен
Тактически инспектор ІV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен

1 970
1 876
1 796
1 750
1 714
1 876
1 796
1 750
1 714
1 825
1 751
1 705
1 684
1 876
1 796
1 750
1 714

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"
(РСПБЗН) към СДПБЗН
Началник (РСПБЗН)
Началник на сектор
Началник на група
Началник на участък
Инспектор ІV степен
Инспектор V степен
Инспектор VІ степен
Инспектор по ЗН ІV степен
Инспектор по ЗН V степен
Инспектор по ЗН VІ степен

2 443
2 153
1 970
2 008
1 796
1 750
1 714
1 751
1 705
1 684

V.
1
2
3
4
4а
5
6
7
8
9

Териториални звена в страната на ГДНП, ГДЖСОБТ и ГДБОП
Началник II степен (на ЗЖУ)
Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)
Началник III степен (на ЗЖУ)
Заместник-началник III степен (на ЗЖУ)
Началник отдел
Началник на сектор
Началник на сектор в ЗЖУ
Началник на група
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен

2 114
2 064
2 064
1 901
2 344
2 114
2 048
1 901
1 790
1 742

IV.

4
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен
Тактически инспектор ІV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен
Експерт, специални операции ІV степен
Експерт, специални операции V степен
Експерт, специални операции VІ степен

1 714
1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714

VI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН)
Началник на СОВН
Заместник-началник на СОВН
Началник на сектор
Началник на група
Старши пилот
Пилот
Борден инженер ІII степен
Борден инженер ІV степен
Борден инженер V степен
Борден инженер VІ степен
Специалист ІII степен
Специалист ІV степен
Специалист V степен
Специалист VІ степен

2 581
2 408
2 298
2 005
2 005
1 852
1 825
1 751
1 705
1 684
1 825
1 751
1 705
1 684

VII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП)
Директор
Заместник-директор
Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) - Созопол
Началник на сектор
Началник на (БГПК - Видин)
Заместник-началник (БГПК - Созопол)
Заместник-началник (БГПК - Видин)
Началник на група кораби
Началник на група
Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)
Командир на кораб до 100 БРТ
Главен щурман
Старши щурман

2 714
2 453
2 428
2 114
2 114
2 114
2 048
2 048
1 901
2 048
1 901
2 064
1 954
5
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
VIII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ІX.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен
Тактически инспектор ІV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен
Гранични полицейски управления (ГПУ)
Началник I степен (ГПУ)
Заместник-началник I степен (ГПУ)
Началник II степен (ГПУ)
Началник на сектор (ГПУ)
Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт
(ГКПП)
Заместник-началник I степен (ГКПП)
Началник II степен (ГКПП)
Заместник-началник II степен (ГКПП)
Началник на група
Началник III степен (ГКПП)
Началник на смяна (ГКПП)
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен
Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на
населението" (РДПБЗН)
Директор (РДПБЗН І степен)
Директор (РДПБЗН ІІ степен)
Директор (РДПБЗН ІІІ степен)
Началник на сектор
Началник на група
Инспектор ІV степен
Инспектор V степен
Инспектор VІ степен
Инспектор по ЗН ІV степен
Инспектор по ЗН V степен
Инспектор по ЗН VІ степен
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1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714

2 428
2 114
2 104
2 064
2 114
2 064
1 901
1 880
1 901
1 848
1 901
1 742
1 714
1 742
1 714
1 742
1 714

2 453
2 428
2 408
2 114
1 901
1 790
1 742
1 714
1 748
1 702
1 684
6
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Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"
към РДПБЗН
Началник (РСПБЗН І степен)
Началник (РСПБЗН ІІ степен)
Началник (РСПБЗН ІІІ степен)
Началник на група
Началник на участък
Инспектор V степен
Инспектор VІ степен
Инспектор по ЗН V степен
Инспектор по ЗН VІ степен

2 104
2 086
2 064
1 901
1 901
1 742
1 714
1 702
1 684

XІ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Столична дирекция на вътрешните работи СДВР
Директор
Заместник-директор
Началник на отдел
Заместник-началник на отдел
Началник на сектор
Главен разследващ полицай (в сектор)
Началник на група
Старши оперативен дежурен
Старши разследващ полицай
Разследващ полицай
Младши разследващ полицай
Разузнавач ІII степен
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІII степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен
Тактически инспектор ІII степен
Тактически инспектор ІV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен

2 832
2 684
2 428
2 209
2 153
2 125
1 970
1 970
1 876
1 750
1 714
1 876
1 796
1 750
1 714
1 876
1 796
1 750
1 714
1 876
1 796
1 750
1 714

XІІ.
1
2
3
4

Районни управления (РУ) към СДВР
Началник
Заместник-началник
Началник на сектор
Началник на участък

2 443
2 428
2 153
2 008

X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
XIII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
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20
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1
2
3
4
5
6
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Началник на група
Старши разследващ полицай
Разследващ полицай
Младши разследващ полицай
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

1 970
1 876
1 750
1 714
1 796
1 750
1 714
1 796
1 750
1 714

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)
Директор I степен
Директор IІ степен
Директор IІІ степен
Директор IV степен
Заместник-директор I степен
Заместник-директор II степен
Заместник-директор IІІ степен
Заместник-директор IV степен
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен
Тактически инспектор ІV степен
Тактически инспектор V степен
Тактически инспектор VІ степен
Стажант

2 771
2 711
2 660
2 581
2 483
2 453
2 428
2 408
2 344
2 114
1 901
1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714
1 790
1 742
1 714
1 347

Отдел "Разследване"
Началник на отдел
Началник на сектор
Главен разследващ полицай
Старши разследващ полицай в ОДМВР
Старши разследващ полицай в РУ
Разследващ полицай в ОДМВР
Разследващ полицай в РУ
Младши разследващ полицай

2 344
2 114
2 114
1 790
1 769
1 742
1 742
1 714
8
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

XIV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Районни управления към ОДМВР
Началник I степен
Началник ІІ степен
Началник IІІ степен
Началник ІV степен
Началник на сектор
Началник на група
Началник на участък
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

2 122
2 104
2 086
2 064
2 048
1 901
1 901
1 742
1 714
1 742
1 714

XV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС)
Директор
Заместник-директор
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Разузнавач I степен
Разузнавач II степен
Разузнавач ІII степен
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен
Полицейски инспектор I степен
Полицейски инспектор II степен
Полицейски инспектор ІII степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

2 832
2 656
2 616
2 364
2 051
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714

XVI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дирекция "Миграция" (ДМ)
Директор
Заместник-директор
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Полицейски инспектор I степен
Полицейски инспектор II степен
Полицейски инспектор ІII степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

2 832
2 656
2 616
2 364
2 051
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714
9

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци
(СДВНЧ) - София
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Полицейски инспектор ІII степен
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

2 428
2 153
1 970
1 876
1 796
1 750
1 714

ДМ, СДВНЧ - Любимец
Началник на отдел
Началник на сектор
Началник на група
Полицейски инспектор ІV степен
Полицейски инспектор V степен
Полицейски инспектор VІ степен

2 344
2 114
1 901
1 790
1 742
1 714

XIX.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС)
Директор
Началник на отдел
Началник на сектор
Задграничен представител I степен
Началник на група
Задграничен представител II степен
Разузнавач I степен
Разузнавач II степен
Разузнавач ІII степен
Разузнавач ІV степен
Разузнавач V степен
Разузнавач VІ степен

2 832
2 616
2 364
2 298
2 051
2 165
2 215
2 030
1 898
1 838
1 790
1 714

ХX.
1
2
3
4
5
6
7
8

Академия на МВР
Ректор
Заместник-ректор
Декан
Заместник-декан
Ръководител на катедра
Професор
Доцент
Главен асистент

2 695
2 574
2 537
2 509
2 298
2 386
2 298
2 165

XVII.
1
2
3
4
5
6
7
XVIII.
1
2
3
4
5
6

10
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9
10
11
12
13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Асистент
Старши преподавател
Преподавател
Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)
Старши инструктор (ЦБПС)

XXI.
1
2
3
4
5

Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)
Директор (ЦСПП)
Заместник-директор (ЦСПП)
Ръководител на секция
Старши преподавател
Преподавател
Национален институт по криминалистика и Институт по
XXII.
психология (ИП)
1
Директор
2
Заместник-директор
3
Началник на отдел
4
Началник на сектор
5
Специалист I степен
6
Специалист II степен
7
Специалист III степен
8
Специалист ІV степен
9
Специалист V степен
10
Специалист VІ степен
XXIII.
1
2
3
4

ИП (структурни звена в страната)
Началник на сектор
Специалист ІV степен
Специалист V степен
Специалист VІ степен

§ 3. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 се изменя така:

Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
№

Длъжностни наименования

1
2
1 Началник на противопожарен участък
Началник на дежурна смяна в Главна дирекция "Пожарна безопасност и
2
защита на населението" (ГДПБЗН)
3 Главен боцман

С Т Р. 1 2 1

1 984
2 165
1 984
2 165
1 984

2 290
2 018
1 963
1 852
1 790
2 771
2 598
2 537
2 298
2 165
1 984
1 852
1 804
1 748
1 684

2 068
1 748
1 702
1 684
“
„Приложение № 2

„Приложение
към чл. 2, ал. 1 и 2 № 2
към чл. 2, ал. 1 и 2

Основно
месечно
възнаграждение
3
1 382
1 367
1 367

4 Командир на кораб до 20 бруто регистър тона

1 367

5 Командир на отделение

1 367

6 Командир на екип (ГДПБЗН)

1 367

7 Младши експерт

1 367

8 Младши разузнавач

1 367

11

12

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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9 Младши полицейски инспектор

1 367

10 Младши оперативен дежурен

1 367

11 Младши инструктор

1 367

12 Специалист, специални операции

1 367

13 Главен тактически полицай

1 367

14 Борден техник

1 351

15 Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)

1 367

16 Старши полицай

1 351

17 Старши командос / старши тактически полицай

1 351

18 Старши пожарникар

1 351

19 Старши пожарникар /старши спасител

1 351

20 Старши спасител (ГДПБЗН)

1 351

21 Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)

1 351

22 Младши автоконтрольор I степен

1 351

23 Водач на оперативен автомобил I степен

1 351

24 Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)

1 351

25 Полицай

1 333

26 Командос

1 333

27 Тактически полицай

1 333

28 Пожарникар

1 333

29 Пожарникар /спасител

1 333

30 Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)

1 333

31 Спасител (ГДПБЗН)

1 333

32 Младши автоконтрольор IІ степен

1 333

33 Водач на оперативен автомобил IІ степен

1 333

34 Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)

1 333

35 Стажант

1 066

§ 4. Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 се изменя така:

“
„Приложение
№3 № 3
„Приложение
къмчл.
чл. 55и и
чл.чл.
6, ал.6,6 ал. 6
към

В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
№
1
I.
1.1.

1
2

Длъжностни наименования

Код по Националната
класификация
на професиите и
длъжностите

Заплата за длъжност
начална

13

максимална

2
3
4
5
6
РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно
квалификационна степен доктор
Парламентарен секретар
1112
7049
1 088
3 150
Съветник, министър
2422
6049
1 088
3 071
14
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ДЪРЖАВЕН

Експерт, кабинета на министър
Главен експерт /помощник, главен
секретар на МВР
Директор, институт
Заместник-директор, институт
Началник-отдел
Началник клиника
Ръководител, катедра
Професор
Професор, висше училище
Доцент
Доцент, висше училище
Управител, лечебно заведение
Началник сектор
Лекар / заместник-началник клиника
Главен асистент
Главен асистент, висше училище
Асистент
Асистент, висше училище
Старши преподавател, висше
училище
Преподавател, висше училище
Преподавател /Център за
професионално обучение
Началник, строителен обект
Ръководител, група
Лекар, началник отделение
Лекар / началник операционен блок
Лекар / заместник-началник
отделение
Лекар /професор
Лекар / началник на кабинет
Лекар/завеждащ медицинска служба
Лекар
Лекар / председател на регионална
експертно- лекарска комисия (РЕЛК)
Лекар по дентална медицина
Лекар, специализант
Фармацевт - магистър, ръководител
на аптека
Фармацевт магистър
Служител, сигурност на
информацията
Главен счетоводител
Заместник главен счетоводител

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

2422

6050

1 088

2 834

2422

6041

1 088

2 214

1223
1223
1219
1342
1345
2422
2310
2422
2310
1342
1219
2211
2422
2310
2422
2310

7003
7004
6027
7010
9012
7083
7005
7082
7004
7003
6019
7001
7080
7003
7081
7002

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

2 802
2 628
2 443
2 207
1 710
1 976
1 976
1 876
1 876
2 098
2 327
2 035
1 649
1 649
1 529
1 529

2310

7007

1 088

1 649

2310

6001

1 088

1 574

2320

5009

1 088

1 574

1323
1219
1342
2211

7006
5012
7011
7001

1 088
1 088
1 088
1 088

1 469
2 035
1 830
1 830

2211

7001

1 088

1 802

2211
2211
2211
2211

7001
7001
7001
7001

1 088
1 088
1 088
1 088

1 976
1 802
1 830
1 796

2211

7001

1 088

2 327

2261
2212

7001
7081

1 088
1 088

1 796
1 796

1342

7020

1 088

1 516

2262

7003

1 088

1 516

2422

7065

1 088

1 516

2411
2411

6002
6003

1 088
1 088

1 484
1 452
15

С Т Р.

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
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

124

ДЪРЖАВЕН

Финансов контрольор
Главен юрисконсулт
Старши юрисконсулт
Юрисконсулт
Младши юрисконсулт
Главен експерт
Експерт
Главна медицинска сестра
Старша медицинска сестра
Старша акушерка
Старши рехабилитатор
Старши медицински лаборант
Старши рентгенов лаборант
Кинезитерапевт
Технически ръководител,
строителство
Главен специалист
Биолог
Инженер, енергетик
Управител /културни дейности
Икономист, финанси
Инженер, инвеститорски контрол
Инженер, електроник
Инженер, телекомуникация
Инженер, конструктор
Инженер, контролно-измервателни
прибори и апаратура
Инженер, производство
Инспектор, технически надзор
Инспектор /организация на
строителството
Инспектор, обществено хранене
Икономист, плановик
Преводач
Психолог
Редактор, книги
Програмист, бази данни
Системен администратор
Стоковед
Химик
Физик
Инспектор /експлоатация на
авиационна техника

ВЕСТНИК
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2411
2611
2611
2611
2611
2422
2422
1342
1342
1342
1342
1342
1342
2264

6012
7022
7023
7021
7024
6041
6056
6012
6013
6017
6019
6015
6014
6004

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

1 574
1 574
1 529
1 438
1 438
1 574
1 529
1 484
1 469
1 469
1 469
1 469
1 469
1 796

3123

3001

1 088

1 469

3359
2131
2151
1120
2631
2142
2152
2153
2144

3026
6006
6002
7023
6024
6004
6004
6003
6042

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

1 469
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438

2144

6018

1 088

1 438

2141
3123

6001
3002

1 088
1 088

1 438
1 438

3343

3005

1 088

1 438

3359
2631
2643
2634
2641
2521
2522
4321
2113
2111

3015
6026
6006
6001
6008
6005
6001
2018
6001
6005

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438

3343

3005

1 088

1 438
16
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Инженер, електрически машини и
апарати
Инженер, корабни машини и
81
механизми
Организатор обучение /Академия на
82
МВР
83 Инженер, хидролог
Инженер, водоснабдяване и
84
канализация
85 Инженер, строителен
Инженер, отоплителни,
86 вентилационни и охладителни
системи
87 Инженер, химик
88 Коректор
89 Счетоводител
90 Специалист /държавни имоти
Специалист /информационни
91
източници
Специалист /ценообразуване в
92
Капитално строителство
93 Специалист /почивно дело
Специалист /по щата и регистрация
94 на моторни превозни средства
(МПС)
95 Специалист /обществено хранене
96 Специалист / вещево осигуряване
97 Уредник, музей / М В Р
98 Диригент
99 Медицинска сестра
100 Акушерка
Образователно I.2. квалификационна степен
професионален бакалавър по...
1 Библиотекар
Инструктор, обучение на водачи на
2
моторно превозно средство (МПС)
3 Фелдшер
4 Инструктор, диетично хранене
5 Помощник-фармацевт
6 Рехабилитатор
7 Медицински лаборант
8 Рентгенов лаборант
9 Медицински секретар
Масажист (за лица с увредено
10
зрение)
80

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

2151

6008

1 088

1 438

2144

6026

1 088

1 438

2424

6004

1 088

1 438

2142

6001

1 088

1 438

2142

6002

1 088

1 438

2142

6012

1 088

1 438

2144

6030

1 088

1 438

2145
4413
2411
3343

6001
6005
6004
3008

1 088
1 088
1 088
1 088

1 438
1 438
1 438
1 438

3343

3008

1 088

1 438

3343

3008

1 088

1 438

3343

3008

1 088

1 438

3343

3008

1 088

1 438

3343
3343
2621
2652
2221
2222

3008
3008
6004
7011
6001
6001

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

1 438
1 438
1 438
1 438
1 438
1 438

2622

5001

1 088

1 322

5165

5001

1 088

1 322

2240
2265
3213
2264
3212
3211
3344

3001
3002
5001
5001
5012
5001
3001

1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088
1 088

1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315
1 315

3255

5003

1 088

1 315
17

С Т Р.
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ВЕСТНИК

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
II.1. Първа група
1 Техник, строителство и архитектура
3112
3009
710
Технически ръководител,
2
3123
3001
710
строителство
II.2. Втора група
1 Техник, инвеститорски контрол
3112
3007
710
Инспектор, контрол на общоопасни
2
3119
3048
710
средства
Техник, гражданско строителство
3
3112
3004
710
(конструктор)
Техник-механик, експлоатация на
3115
3045
710
4
автомобилния транспорт
Техник, механик/дозиметрични
5
3115
3004
710
прибори
Техник, механик/организационна
6
3115
3004
710
техника и технически средства
Техник, механик/технически контрол
7
3115
3004
710
на МПС
8 Техник, производствени резултати
3119
3010
710
9 Организатор/въоръжението
3343
3007
710
10 Организатор/вещево осигуряване
3343
3007
710
Организатор/финансиране на
11
3343
3007
710
строителството
12 Счетоводител
2411
6004
710
13 Техник, асансьорна техника
3113
3002
710
14 Техник, електронна техника
3114
3007
710
Техник-механик, климатична,
15
3115
3039
710
вентилационна и хладилна техника
Техник, механик/нестандартно
16
3115
3004
710
противопожарно оборудване
17 Техник, телекомуникации
3522
3007
710
18 Технолог/производствена база
3119
3044
710
19 Лаборант/аналитик
7549
2005
710
20 Лаборант, препаратор
3212
3006
710
21 Фотограф
3431
3001
710
22 Техник, електрически системи
3113
3006
710
23 Техник, медицинска техника
3119
3006
710
Административен
секретар/Организатор на
24
3343
3001
710
Академичен съвет и Специализиран
научен съвет - АМВР
25 Техник-механик самолетна техника
3115
3018
710
26 Техник-механик
3115
3004
710
27 Авиомеханик
3155
3001
710
28 Ветеринарен техник (фелдшер)
3240
3003
710
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II.

1 188
1 188
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
1 084
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III. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
III.1.
Първа група
Технически сътрудник към кабинета
1
3359
3027
на министър
2 Управител, спортни дейности
1431
3016
3 Управител/общежитие
1120
7023
4 Управител/учебна база
1120
7023
5 Управител, стол
1412
3007
6 Управител, хижа
1439
3006
7 Дактилоскопист
3355
3010
Технически изпълнител/по
8
4110
2006
заплащането на труда
9 Сътрудник, охрана/граничен контрол
5414
3010
10 Сътрудник, охрана
5414
3010
11 Инструктор
5169
3007
12 Оркестрант
2652
6004
13 Оператор, център обаждания
4222
3001
III.2.
Втора група
1 Касиер, домакин/"Пътна полиция"
4311
2002
2 Системен оператор
3513
3003
Оператор, стая с контролни
3
3522
3016
съоръжения/СОД
4 Началник, склад
4321
2021
III.3.
Трета група
1 Завеждащ, административна служба
4110
2001
2 Отчетник, планиране на материали
4322
2002
Технически изпълнител/"Пътна
3
4110
2006
полиция"
Технически изпълнител/"Човешки
4
4110
2006
ресурси"
Технически изпълнител/учебно5
4110
2006
методическа дейност
Технически изпълнител/научно6
4110
2006
приложно звено
7 Диспечер, транспортни средства
4323
2007
Управител/ведомствен жилищен
8
1120
7023
фонд
Телефонист/междуселищен
9
4223
2002
номератор
10 Секретар
4120
2001
11 Завеждащ, техническа служба
4110
2002
IV. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
IV.1.
Първа група
1 Снабдител, доставчик
4321
2015
2 Домакин
4321
3022
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710

2 036

710
710
710
710
710
710

1 075
1 075
1 075
1 075
1 075
1 075

710

1 075

710
710
710
710
710

1 075
1 075
1 075
1 075
1 075

710
710

1 063
1 063

710

1 063

710

1 063

710
710

1 051
1 051

710

1 051

710

1 051

710

1 051

710

1 051

710

1 051

710

1 051

710

1 051

710
710

1 051
1 051

710
710

1 036
1 036
19
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Организатор/медицински
регистратор
4 Машинописец I категория
IV.2.
Втора група
1 Технически изпълнител
2 Деловодител
3 Магазинер
4 Машинописец II категория
IV.3.
Трета група
1 Куриер
2 Продавач, бюфет
3 Продавач, книги
4 Сервитьор
5 Администратор, хотел
6 Касиер
7 Калкулант
8 Дезинфектатор
КВАЛИФИЦИРАНИ
V.
РАБОТНИЦИ
1 Бояджия, сгради
2 Бръснар
3 Фризьор
Водопроводчик (вътрешно
4
водоснабдяване и канализация)
5 Водач, електрокар
6 Водач, мотокар
7 Дърводелец
8 Електромонтьор
9 Заварчик
10 Кранист
11 Главен готвач
12 Готвач
13 Помощник-готвач
14 Майстор-сладкар
15 Сладкар
16 Транжор
Машинист, пътно-строителни
17
машини
18 Автомонтьор
19 Монтьор, печатарско оборудване
Монтьор, вътрешноотоплителни
20
инсталации
Монтьор, ремонт на машини и
21
оборудване
Монтьор, поддръжка на инсталации
22
и оборудване
23 Моделиер-конструктор, облекла
3

ВЕСТНИК
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3343

3007

710

1 036

4131

2001

710

1 036

4110
4415
4321
4131

2006
2003
2008
2001

710
710
710
710

1 013
1 013
1 013
1 013

9621
5212
9520
5131
4224
5230
4311
5329

0001
0001
0002
2004
3002
1001
2001
1003

710
710
710
710
710
710
710
710

1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

7131
5141
5141

1001
2002
2001

710
710
710

1 051
1 051
1 051

7126

2002

710

1 051

8344
8344
7115
7412
7212
8343
3434
5120
5120
7512
5120
7511

2003
2004
2002
2009
1001
2001
2001
2001
2003
2008
2002
1019

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051
1 051

8342

2007

710

1 051

7231
7233

2001
2025

710
710

1 051
1 051

7127

2003

710

1 051

7233

2031

710

1 051

7233

2030

710

1 051

7531

3009

710

1 051
20
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24
25
26

Огняр
8182
2004
710
1 051
Печатар/полиграфист
7322
2014
710
1 051
Монтьор, корабно оборудване
7233
2019
710
1 051
Работник по ремонт на
27
7549
2020
710
1 051
въоръжението
28 Ретушьор
7321
2029
710
1 051
29 Сарач
7536
1021
710
1 051
30 Работник, строителството
9312
0003
710
1 051
31 Стругар
7223
1015
710
1 051
32 Фрезист
7223
2041
710
1 051
33 Шивач
7533
1014
710
1 051
34 Шлосер
7222
3011
710
1 051
35 Шофьор, противопожарен автомобил
8332
2001
710
1 051
36 Шофьор, товарен автомобил
8332
2010
710
1 051
37 Шофьор, автобус
8331
2002
710
1 051
38 Шофьор, лекотоварен автомобил
8322
2006
710
1 051
Шофьор, тежкотоварен автомобил 39
8332
2005
710
1 051
12 и повече тона
40 Шофьор, лек автомобил до 9 места
8322
2002
710
1 051
41 Шофьор, тежкотоварен автомобил
8332
2009
710
1 051
НЕКВАЛИФИЦИРАНИ
VI.
РАБОТНИЦИ
1 Гледач, служебни животни
5164
1009
710
929
2 Камериер/камериерка
5162
1001
710
929
3 Перач, ръчно
9121
0003
710
929
4 Общ работник
9622
0001
710
929
5 Работник, кухня
9412
0003
710
929
6 Работник, озеленяване
9214
0015
710
929
7 Спасител, плаж
5419
1002
710
929
8 Санитар
5321
1002
710
929
9 Пазач
9510
0005
710
929
10 Чистач
9112
0004
710
929
Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за
служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от
VII. ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование,
чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр.
81 от 2016 г.)
1 Старши специалист
3359
3022
710
1 258
2 Младши специалист
3359
3021
710
1 172
“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Ръководителите на структури по
чл. 37 от ЗМВР да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни
възнаграждения на подчинените си служители, а за главния секретар на МВР, заместник
главния секретар на МВР и ръководителите
на структури по чл. 37 от ЗМВР – със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да
издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения
на подчинените си държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.
§ 6. На основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.

(ДВ, бр. 52 от 2022 г.) размерът на основните
месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
размерът на заплатата за длъжност на лицата,
работещи по трудови правоотношения, се определят с увеличение 20 на сто в размерите,
предвидени в § 2, считано от 1.07.2022 г.
21 чии§ 7. За фактически заетите служители,
то правоотношения са преобразувани съгласно
§ 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81
от 2016 г.) и за фактически заетите държавни
служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70,
ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.),
да се извърши увеличение на индивидуалната
заплата за длъжност до 20 на сто, като разме-
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рът є не следва да надвишава максималния
размер на съответната длъжност от щатното
разписание, определени в раздели II, III, IV и
V от приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6
от Наредба № 8121з-919 от 2017 г.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1.07.2022 г.
Министър:
Бойко Рашков
4855

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията,
реда и максималните размери за изплащане
на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на
държавните служители в МВР (обн., ДВ,
бр. 78 от 2019 г.; изм., бр. 99 от 2020 г. и бр. 37
от 2021 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 2, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) гр. София – до 90 на сто, за отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“(ГДБОП) – до
230 на сто;“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2, т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) главните дирекции – до 100 на сто, с
изключение на отдел „Специални операции“
при ГДБОП – до 230 на сто;“.
Министър:
Бойко Рашков
4856

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 17
от 21 юли 2022 г.

за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 543090 „Работник в дървообработването“
от област на образование „Производство и
преработка“ и професионално направление
543 „Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 543090 „Работник в дървообработването“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
първа степен на професионална квалификация

ВЕСТНИК
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за специалностите 5430901 „Производство на
фасонирани материали“, 5430902 „Производство на тапицирани изделия“, 5430903 „Производство на бъчви“, 5430904 „Производство
на плетени изделия от дървесина“, 5430905
„Производство на врати и прозорци“ и 5430906
„Производство на мебели“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) ДОС по чл. 1 определя изиск
ванията към кандидатите, описанието на
професията, единиците резултати от ученето,
изискванията към материалната база и изиск
ванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 543090 „Работник в дървообработването“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2022/2023 година за
учениците, които от тази година започват
обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2021/2022 година включително, се обучават и
завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали
при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 15 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Работник в дървообработването“ (ДВ, бр. 12
от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Работник в дървообработването“
Професионално направление:
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
Наименование на професията:
543090 Работник в дървообработването
Степен на
Ниво по Национална
Н и во по Европейск а
Код
Специалност
професионална квалификационна рамка квалификационна рамка
квалификация:
(НКР)
(ЕКР)
Производство на фасониПърва
2
2
5430901
рани материали
Производство на тапици5430902
Първа
2
2
рани изделия
5430903 Производство на бъчви Първа
2
2
Производство на плетени
5430904
Първа
2
2
изделия от дървесина
Производство на врати и
5430905
Първа
2
2
прозорци
5430906 Производство на мебели Първа
2
2

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията
„Работник в дървообработването“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.
и доп. със Заповед № РД-09-4493 от 18.11.2021 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – завършен
начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата
на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване
на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или
валидирани компетентности за начален
етап на основно образование по чл. 167,
ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално
обучение – и придобита квалификация
по част от професията.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности

Придобиването на квалификация по професията „Работник в дървообработването“ – първа степен на професионална квалификация,
или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Работникът в дървообработването работи в
предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат
материали и изделия от дървесина – фасонирани материали, слепена и слоистослепена дървесина, детайли и елементи за подови настилки,
детайли и елементи за облицоване на стени,
дървесни плочи, мебели, врати и прозорци,
тапицирани изделия, художествени изделия от
дървесина, музикални инструменти от дървесина, дървени детски играчки, плетени изделия
от дървесина, бъчви, амбалажи, опаковки и
палети от дървесина, струговани изделия и
други специални изделия от дървесина.
Работникът разпознава и използва необходимите по количество и качество суровини,
основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Обработва
дървесината с ръчни инструменти и извършва
ръчно шлифоване, подрежда дървения материал на фигури, изпълнява в последователен
ред различните технологични операции. Работникът в дървообработването прилага пра-

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

вилата за здравословни и безопасни условия
на труд. Работната среда в предприятията за
дървообработване и производство на мебели
се характеризира със завишени нива на шум,
прах, химически вещества, които не трябва
да надхвърлят пределно допустимите норми.
Тези условия на труд налагат работникът в
дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице,
ръкавици, очила, защитни приспособления за
уши и др. Mоже да работи: в производствени
помещения с дървообработващи машини,
на работни места за ръчни и спомагателни
операции, в складове за материали и готова
продукция, в сушилни стопанства. Отговаря
за качеството на своята работа и на произведената продукция.
В своята професионална дейност работникът използва следните предмети и средства
на труда:
· с уровини, основни и спомагателни материали, обков;
· р ъчни инструменти и приспособления;
· у ниверсални и специализирани дървообработващи машини и режещи инструменти за тях, съоръжения и инструменти
за заточване;
· с редства за вътрешнозаводски транспорт,
опаковъчна техника, контролно-измервателни уреди;
· т ехническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции,
схеми);
· р аботно облекло, лични и колективни
предпазни средства.
Работното време на работника в дървообработването е с нормална продължителност, а
за производства, които се характеризират със
завишени количества на химически вещества
(формалдехид в лепилата, ацетон, бензол,
толуол в лаковете и др.), то е намалено с
продължителност съгласно Кодекса на труда.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да бъдат физически издръжливи, подвижни и
сръчни. В професионалната си дейност работникът трябва да проявява съобразителност,
чувство за отговорност и умения да реагира
правилно в критична ситуация. Необходимо
е да осъществява ефективна комуникация с
колеги, с ръководството на предприятието,
както и да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията
„Работник в дървообработването“, могат да
продължат обучението си по професии от
професионално направление „Производствени
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна
за всички професионални направления, и
отрасловата задължителна професионална
подготовка по професионално направление
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„Производствени технологии – дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло“ се зачита.
След придобиване на първа степен на
професионална квалификация по професия
„Работник в дървообработването“ обучаваният има право да продължи обучението си
за придобиване на втора степен на професионална квалификация по друга професия от
професионално направление „Производствени
технологии – дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-42 от 11.02.2022 г. на министъра на
труда и социалната политика
Придобилите първа степен на квалификация по професията „Работник в дървообработването“ могат да постъпват на работа
на подходящи длъжности от единични групи
7521 Работници по обработка на дърво и 7522
Дърводелци, мебелисти и сродни на тях, както
и на други подходящи длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Спазва разпоредбите за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Спазва изискванията за превантивна
дейност по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на производствената дейност
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава общи принципи на пред
приемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Производствени
технологии – дървесина, хартия, пластмаси
и стъкло“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
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4.1. РУ Обработва информация и съдържание с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Извършва предварителна подготовка
на работното място
5.2. РУ Организира дейностите на работното място
5.3. РУ Общува ефективно в работния екип
ЕРУ 6. Суровини, материали и инструменти
6.1. РУ Подбира суровини и материали
6.2. РУ Подбира подходящи инструменти
6.3. РУ Извършва основни монтажни и
довършителни работи
ЕРУ 7. Операции по опаковане, товарене,
укрепване, транспортиране и разтоварване на
обработените изделия
7.1. РУ Извършва опаковане на готовите
изделия
7.2. РУ Извършва товаро-разтоварни и
укрепващи дейности на суровини, материали
и готови изделия
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на
фасонирани материали“ – първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 8. Подготовка на суровини и бичени
материали, използвани за производство на
фасонирани материали
8.1. РУ Подбира суровини и бичени материали, използвани за производство на фасонирани материали
8.2. РУ Подрежда бичени материали и
заготовки, използвани за производството на
фасонирани материали
ЕРУ 9. Основни технологични операции и
процеси при производството на фасонирани
материали
9.1. РУ Извършва основни технологични
операции при преработка на трупи за получаване на бичени материали и заготовки за
производството на фасонирани материали
9.2. РУ Извършва основни технологични
операции при производството на детайли от
различни заготовки с различно предназначение
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на
тапицирани издели я“ – първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 10. Подготовка на основните и спомагателни материали за производство на
тапицирани изделия
10.1. РУ Подбира тапицерски материали за
производство на тапицирани изделия
10.2. РУ Подрежда фасонирани материали
за производство на тапицирани изделия за
сушене
ЕРУ 11. Основни технологични операции
и процеси при производството на тапицирани
изделия
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11.1. РУ Извършва основни технологични
операции при подготовка на дървесината и
дървесните материали и изграждане на скелета
на тапицираните изделия
11.2. РУ Извършва основни технологични
операции при изграждане на пружиниращата
част на тапицираните изделия
11.3. РУ Извършва основни технологични
операции при облицоване на тапицираните
изделия
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на
бъчви“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 12. Подготовка на обла дървесина,
използвана за производство на бъчви и други
артикули на бъчварското производство
12.1. РУ Подбира обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други артикули
на бъчварското производство
12.2. РУ Подрежда обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други
артикули на бъчварското производство
ЕРУ 13. Основни технологични операции
и процеси при производството на бъчви и
други артикули на бъчварското производство
13.1. РУ Извършва основни технологични
операции при преработка на трупи за получаване на бичени материали и заготовки за
производството на бъчви и други дървени
опаковки
13.2. РУ Извършва основни технологични
операции при получаване на заготовки и
детайли за производството на бъчви и други
дървени опаковки
13.3. РУ Извършва основни технологични
операции при сглобяване и повърхностно
обработване на готови изделия
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на
плетени изделия от дървесина“ – първа степен
на професионална квалификация
ЕРУ 14. Подготовка на основните и спомагателни материали за производство на плетени
изделия от дървесина
14.1. РУ Подбира дървесни материали за
производство на плетени изделия от дървесина
14.2. РУ Подрежда дървените фасонирани
материали за производство на плетени изделия
от дървесина за сушене
ЕРУ 15. Основни технологични операции
и процеси при производството на плетени
изделия от дървесина
15.1. РУ Извършва основни технологични
операции при производство на плетен плосък
елемент (плот на маса, седалка на табуретка,
дъно на ракла и др.)
15.2. РУ Извършва основни технологични
операции при производство на плетен криволинеен елемент (облегалка на стол, седалка
на стол, облегалка на шезлонг и др.)
15.3. РУ Извършва повърхностно обработване на готови изделия
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати
и прозорци“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 16. Подготовка на основните и спомагателни материали за производство на врати
и прозорци
16.1. РУ Подбира дървесни материали за
производство на врати и прозорци
16.2. РУ Подрежда дървените фасонирани
материали за производство на врати и прозорци за сушене
16.3. РУ Подрежда спомагателни материали
за производство на врати и прозорци
ЕРУ 17. Основни технологични операции
и процеси при производството на врати и
прозорци
17.1. РУ Извършва спомагателни дейности
при производство на крила за врати
17.2. РУ Извършва спомагателни дейности
при производство на прозорци
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на
мебели“ – първа степен на професионална
квалификация
ЕРУ 18. Подготовка на основните и спомагателни материали за производство на мебели
18.1. РУ Подбира дървесни материали за
производство на мебели
18.2. РУ Подрежда фасонирани материали
за производство на мебели за сушене
18.3. РУ Подрежда спомагателни материали
за производство на мебели
ЕРУ 19. Основни технологични операции и
процеси при производството на мебели
19.1. РУ Извършва спомагателни дейности
при производство на мебели от масивна дървесина
19.2. РУ Извършва спомагателни дейности
при производство на мебели от плочести
дървесни материали
19.3. РУ Извършва повърхностно обработване на готови изделия
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка, единна за всички професии с първа степен на
професионална квалификация
ЕРУ 1
На именова н ие на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
единицата:
Ниво по Национал- 2
на квалификационна рамка (НКР):
Ниво по Европейска 2
к ва лификационна
рамка (ЕКР):
На именова н ие на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

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

· П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· О писва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
· Посочва основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ
· Познава правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за
осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

Умения

· П
 рилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· И зползва различни видове пожарогасители

Компетентности

· П
 оддържа работната среда в съответствие с хигиенните норми, като работи с
грижа за собственото си здраве и за живота и здравето на другите работници
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Резултат от учене Спазва изискванията за превантивна дейност по опазване на околната среда
1.2:
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Знания

· П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до
конкретната трудова дейност
· О писва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова
дейност
· И зброява основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· И
 зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда

 азпознава опасни продукти
Р
С пазва изискванията за разделно събиране на отпадъци
Прилага разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
Прилага изискванията за съхранение на опасни продукти

Резултат от учене Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
1.3:
Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или
авария
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при възникване на авария
· О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· У
 частва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

 азграничава основните рискови и аварийни ситуации
Р
Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
да не на оцен я ва- · Учебен кабинет
нето:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· В ладее основни теоретични знания за:
– здравословни и безопасни условия на труд на работното място
– превантивна дейност за опазване на околната среда
– овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
– работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на аварийна безопасност
За средство 2:
· И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на Икономика
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Познава основите на пазарната икономика
2.1:
Знания

· П
 ознава базовите принципи на пазарната икономика
· О писва ролята на държавата в пазарната икономика
· Посочва основните икономически субекти в бизнеса

Умения

· О
 риентира се относно функциите на различните икономически субекти
· О бяснява начина на функциониране на пазарната икономика

Компетентности

· С пособен е да обясни значението на пазарната икономика
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Резултат от учене Познава основните характеристики на производствената дейност
2.2:
Знания

· П
 ознава основните икономически принципи в предприятията
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията

Компетентности

· С
 пособен е да назове икономическите принципи в контекста на дейността на
фирмата

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на практически казус
Ус лови я за п ро- За средства 1 и 2:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус

ЕРУ 3
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
3.1:
Знания

Предприемачество
2
2
Работник в дървообработването
2
2
Познава общи принципи на предприемачеството
·
·
·
·

 писва същността на предприемачеството
О
И зброява принципите на предприемаческата дейност
Посочва видовете предприемачески умения
Умения
С пазва възприетите предприемачески процеси (модели), свързани с професионалната дейност
· О ткрива практически примери за успешно управление на дейността на организацията
Компетентности
· С пособен е да предложи идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене Формира предприемаческо поведение
3.2:
Знания
· Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
· И зрежда видовете предприемаческо поведение
· О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
Умения
· Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
· С пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· П
 исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на практически казус
Ус лови я з а п ро- За средства 1 и 2:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – първа
степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
4.1:
Знания

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
2
2
Работник в дървообработването
2
2
Обработва информация и съдържание с ИКТ

· И
 зброява интернет търсачки
· Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
· О писва начините за съхраняване на цифрова информация (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.)
· Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
Умения
· И зползва търсачка за намиране на информация
· С ъхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници
и др.)
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание
Компетентности · Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.2:
Знания
· И зрежда доставчици на услугата електронна поща
· И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Умения
· И зползва електронна поща
· И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Компетентности · Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.3:
Знания
· Посочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един
формат (текст, таблици, изображения)
· И зброява основните функции на софтуер за създаване и редакция на просто
цифрово съдържание
Умения
· С ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
· Редактира просто цифрово съдържание
Компетентности · Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· И зпълнение на задача, свързана със създаване и редакция на просто цифрово
съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Ус лови я за п ро- За средства 1 и 2:
веждане на оценя- · Учебен/компютърен кабинет
ването:
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време
За средство 2:
· Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
5.1:
Знания

Организиране на работния процес

Умения

·
·
·
·

2
2
Работник в дървообработването
2
2
Извършва предварителна подготовка на работното място
· И
 зрежда правилата за подготовка на работното място
· Познава видовете инструктаж за работа
· Посочва предназначението на използваната техника и оборудване

 ледва изискванията при подготовка на работното място
С
Подготвя работното си място
С пазва правилата за ЗБУТ
Компетентности
С пособен е самостоятелно или в екип да подготви работното си място, като
спазва изискванията за ЗБУТ
Резултат от учене Организира дейностите на работното място
5.2:
Знания
· О писва основните работни процеси и дейности на работното място
· О писва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
· Познава правилата за рационална организация на работното място
· И зброява възможни грешки от технологичен характер
Умения
· С пазва ЗБУТ
· Установява отклонения от качеството на извършваните операции
· Уведомява съответното длъжностно лице при техническа неизправност или
отклонения от качеството на извършваните операции
· Поддържа ред и чистота на работното място
Компетентности · С пособен е да подготви и организира работното си място с цел обезпечаване
на качествено изпълнение на поставените задачи при спазване на изискванията
за ЗБУТ
Резултат от учене Общува ефективно в работния екип
5.3:
Знания
· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки
· Познава правилата за общуване в работния екип
· С пазва задълженията и отговорностите, които носи като участник в работния екип
Умения
· Комуникира ефективно с екипа и персонала
· Прилага етични норми на поведение в работния екип
· Работи в екип по поставените задачи
Компетентности · С пособен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
при спазване на йерархията
· Поема отговорности при работа в екип
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· П исмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача
Ус лови я за п ро- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрира задълбочени знания, свързани с подготовката и организацията за
работа
За средство 2:
· Е фективно подготвя и организира работното място
· Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време
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ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
6.1:
Знания

Суровини, материали и инструменти
2
2
Работник в дървообработването
2
2
Подбира суровини и материали

· И
 зброява видовете суровини и материали
· О писва характерните особености на използваните суровини и материали
· И зброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали
Умения
· С ортира суровини и материали по вид, размери и качество
· Попълва технологична документация
Компетентности · Подпомага подбора на суровини и материали съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация
Резултат от учене Подбира подходящи инструменти
6.2:
Знания
· И зброява видовете режещи инструменти
· О писва видовете ръчни инструменти и предназначението им
· Разпознава видовете режещи и ръчни инструменти
Умения
· И зползва подходящи видове ръчни инструменти съобразно операцията
· Б орави с инструментите според изискванията за безопасност
Компетентности · В състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и
приспособления за работа
Резултат от учене Извършва основни монтажни и довършителни работи
6.3:
Знания
· О бяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни
и довършителни работи
· Разпознава конкретните инструменти и приспособления съобразно основните
монтажни и довършителни работи
Умения
· И зползва подходящи инструменти и приспособления съобразно основните монтажни и довършителни работи
· Б орави с инструментите според изискванията за безопасност
Компетентности · В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите основни монтажни
и довършителни работи
Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с демонстриране на знания и умения
относно подбора на суровини, материали и инструменти
Условия за про- За средство 1:
веж дане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните суровини, материали и инструменти
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора на суровини, материали и
инструменти

ЕРУ 7
Наименование на Операции по опаковане, товарене, укрепване, транспортиране и разтоварване на
единицата:
обработените изделия
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2
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Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва опаковане на готовите изделия
7.1:
Знания

· Н
 азовава начините за опаковане на готовите изделия съобразно вида им
· Дефинира изискванията към опаковките

Умения

· П
 рилага начините за опаковане на готовите изделия и изискванията към опаковките
· Попълва технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да опакова готовите изделия съобразно конкретното
изделие и изискванията на конкретната технологична документация

Резултат от учене Извършва товаро-разтоварни и укрепващи дейности на суровини, материали и
7.2:
готови изделия
Знания

· О
 писва изискванията към товаро-разтоварните и укрепващите дейности на суровини, материали и готови изделия
· И зброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали и готовите изделия

Умения

· И
 звършва товаро-разтоварни и укрепващи дейности на суровини, материали и
готови изделия
· И звършва транспортиране на обработени материали до съоръжения и работни
места по технологичния поток

Компетентности

· С
 пособен е да извършва навременно и безопасно товаро-разтоварни дейности
на суровини, материали и готови изделия

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с опаковане, товарене, укрепване и
разтоварване на обработените изделия
Ус лови я за про- За средства 1 и 2:
веж дане на оце- · Учебен кабинет/реална работна среда
няването:
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с опаковане, товарене, укрепване,
транспортиране и разтоварване на обработените изделия
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при опаковане, товарене, укрепване, транспортиране и разтоварване на обработените изделия

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на фасонирани
материали“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на Подготовка на суровини и бичени материали, използвани за производство на
единицата:
фасонирани материали
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Подбира суровини и бичени материали, използвани за производство на фасони8.1:
рани материали
Знания

· П
 ознава суровините (трупите за бичене) по дървесни видове
· Познава свойствата и недостатъците по облата дървесина
· И зброява дървесните видове, използвани за производството на фасонирани
материали
· Познава бичените материали, използвани за производството на фасонирани
материали
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Умения

Компетентности

Резултат от учене
8.2:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

· П
 одбира суровините (трупите) за разбичване на заготовки за производство на
фасонирани материали
· Разпознава свойствата и недостатъците по облата дървесина
· Подбира бичени материали за производството на фасонирани материали
· С пазва изискванията за избор на необходимата суровина за производството
на фасонирани материали в съответствие с изискванията на технологичната
документация
· С пазва изискванията за избор на необходимите бичени материали за производството на фасонирани материали в съответствие с изискванията на технологичната документация
Подрежда бичени материали и заготовки, използвани за производството на фасонирани материали
· Познава свойствата и недостатъците по фасонираната дървесина
· Познава операциите по измерване, маркиране, кубиране, сортиране и антисептиране на фасонираната дървесина
· Познава материалите за антисептиране на фасонирана дървесина
· Познава заготовките за получаване на конструктивни елементи за дървени подови настилки, за дървени стенни облицовки, за дървени амбалажи и опаковки
и за дървени палети
· О пределя недостатъците по фасонираната дървесина
· И звършва операциите по измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираната дървесина
· И зползва материали за антисептиране на фасонирана дървесина
· С ортира фигури, получени елементи за дървени подови настилки, за дървени
стенни облицовки, за дървени амбалажи и опаковки и за дървени палети
· Проявява съобразителност при откриване на възможни недостатъци по фасонираната дървесина
· С пазва изискванията на операциите по измерване, маркиране, кубиране и сортиране на фасонираната дървесина
· О рганизира сортирането и подреждането на фигури на получени елементи за
дървени подови настилки, за дървени стенни облицовки, за дървени амбалажи
и опаковки и за дървени палети
Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с подбора, сортирането и подреждането на суровини и бичени материали за производство на фасонирани материали
За средство 1:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
За средство 1:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора, сортирането и подреждането на суровини и бичени материали за производство на фасонирани
материали
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора, сортирането и подреждането
на суровини и бичени материали за производство на фасонирани материали

ЕРУ 9
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене
9.1:
Знания

Основни технологични операции и процеси при производството на фасонирани
материали
2
2
Работник в дървообработването
2
2
Извършва основни технологични операции при преработка на трупи за получаване
на бичени материали и заготовки за производството на фасонирани материали
· Н азовава технологичните операции за разбичване на трупи
· О писва технологичните операции при работа със специализирани машини за
производство на бичени материали
· Познава технологичната дисциплина за изпълнение на технологичните операции
при работа с машини за разбичване на трупи

С Т Р.
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Умения

· И
 звършва разбичване на трупи на основни машини за бичене на трупи
· И зпълнява основни технологични операции при работа със специализирани
машини за производство на бичени материали
· И зпълнява дейности, свързани с механизирано подаване и разбичване на трупи

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност и процесите в производството
на заготовки при производството на фасонирани материали
· Произвежда качествени бичени материали и заготовки за производството на
фасонирани материали

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при производството на детайли от
9.2:
различни заготовки с различно предназначение
Знания

· Н
 азовава технологичните операции за производство на детайли и елементи за
подови настилки, стенни облицовки, амбалаж, палети и други изделия от дървесина
· Познава технологичната дисциплина за изпълнение на основните технологични
операции и процеси в производството на детайли за подови настилки, за стенни
облицовки, за амбалаж, за палети и други изделия от дървесина

Умения

· И
 звършва производство на детайли и елементи за подови настилки, стенни
облицовки, амбалаж, палети и други изделия от дървесина
· И зпълнява основни технологични операции при работа със специализирани
машини за производство на детайли и елементи за подови настилки, стенни
облицовки, амбалаж, палети и други изделия от дървесина
· И зпълнява помощни дейности по подаване и поемане на заготовки за обработване на машини при производство на детайли и елементи за подови настилки,
стенни облицовки, амбалаж, палети и други изделия от дървесина

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност и процесите при производството на детайли и елементи за подови настилки, стенни облицовки, амбалаж,
палети и други изделия от дървесина
· Произвежда качествени детайли и елементи за подови настилки, стенни облицовки, амбалаж, палети и други изделия от дървесина

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с основни технологични операции
при производството на детайли от различни заготовки с различно предназначение: за подови настилки; за стенни облицовки; за амбалаж; за палети и други
изделия от дървесина
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основни технологични операции при производството на детайли от различни заготовки с различно предназначение: за подови настилки; за стенни облицовки; за амбалаж; за палети и
други изделия от дървесина
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при изпълнението на основни технологични операции при производството на детайли от различни заготовки с различно
предназначение: за подови настилки; за стенни облицовки; за амбалаж; за палети
и други изделия от дървесина

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на тапицирани
изделия“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на Подготовка на основните и спомагателните материали за производство на тапиединицата:
цирани изделия
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2
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Резултат от учене Подбира тапицерски материали за производство на тапицирани изделия
10.1:
Знания

· И
 зброява дървесните видове, използвани за производството на тапицирани изделия
· Разпознава дървесните материали, използвани за производството на тапицирани
изделия
· И зброява основните и спомагателните недървесни материали за производство
на тапицирани изделия
· Разпознава основните и спомагателните недървесни материали за производство
на тапицирани изделия

Умения

· П
 одбира основни дървесни материали, използвани за производство на тапицирани изделия съобразно изискванията на техническата документация
· Подбира основни недървесни материали за производство на тапицирани изделия
съобразно изискванията на техническата документация
· Подбира спомагателни материали за производство на тапицирани изделия

Компетентности

· С
 пазва изискванията за избор на необходимата дървесина, дървесни и недървесни материали за производство на тапицирани изделия в съответствие с
изискванията на техническата документация

Резултат от учене Подрежда фасонирани материали за производство на тапицирани изделия за сушене
10.2:
Знания

· П
 ознава процеса на сушене на дървесината
· Познава устройството и функциите на сушилните съоръжения
· Познава процесите и технологията на хидротермична обработка на дървесината

Умения

· О
 пределя влажността на дървесината
· Подрежда фасонирани материали за сушене
· Подготвя сушилните съоръжения за провеждане на процеса на хидротермична
обработка на дървесината

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подреждане на фасонирани материали за сушене
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при сушенето на дървесината

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с подбора на основните и спомагателни материали за производство на тапицирани изделия
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оцен ява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора на основните и спомагателните материали за производство на тапицирани изделия
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора на основните и спомагателните материали за производство на тапицирани изделия

ЕРУ 11
Наименование на Основни технологични операции и процеси при производството на тапицирани
единицата:
изделия
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при подготовка на дървесината и дър11.1:
весните материали и изграждане на скелета на тапицираните изделия
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· О
 писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения при първично разкрояване на дървесината и дървесните материали за
изграждане на скелета на тапицираните изделия
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при формиране на детайли от масивна дървесина
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при сглобяване на скелета на тапицираните изделия
Умения
· Подпомага дейностите при първичното разкрояване на дървесината и дървесните
материали за изграждане на скелета на тапицираните изделия
· Подпомага дейностите при формиране на детайли от масивна дървесина
· Подпомага или извършва сглобяване на скелета на тапицираните изделия
Компетентности
· С пазва изискванията за подготовка на дървесината и дървесните материали и
изграждане на скелета на тапицираните изделия в съответствие с изискванията
на техническата документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при изграждане на скелета на тапицираните изделия
Резултат от учене Извършва основни технологични операции при изграждане на пружиниращата
11.2:
част на тапицираните изделия
Знания
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при изграждане на мека тапицерия без пружинираща част
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при изграждане на мека тапицерия с пружинираща част
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при изграждане на полумека тапицерия
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при изграждане на полутвърда тапицерия
Умения
· Подпомага дейностите при изграждане на мека тапицерия без пружинираща част
· Подпомага дейностите при изграждане на мека тапицерия с пружинираща част
· Подпомага дейностите при изграждане на полумека тапицерия
· Подпомага дейностите при изграждане на полутвърда тапицерия
Компетентности
· С пазва изискванията за изграждане на пружиниращата част на тапицираните
изделия в съответствие с изискванията на техническата документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при изграждане пружиниращата част на тапицираните изделия
Резултат от учене Извършва основни технологични операции при облицоване на тапицираните изделия
11.3:
Знания
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при разкрояване на облицовъчните материали – плат, кожа и др.
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения при шиене и приковаване на облицовъчните материали – плат, кожа и др.
Умения
· Подпомага и извършва дейности при разкрояване на облицовъчните материали – плат, кожа и др.
· Подпомага и извършва дейности при шиене и приковаване на облицовъчните
материали – плат, кожа и др.
Компетентности
· С пазва изискванията за облицоване на тапицираните изделия в съответствие с
изискванията на техническата документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при облицоване на тапицираните изделия
Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с основни технологични операции и
процеси при производството на тапицирани изделия
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основни технологични операции и процеси при производството на тапицирани изделия
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при извършване на основни технологични
операции и процеси при производството на тапицирани изделия
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на бъчви“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на Подготовка на обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други арединицата:
тикули на бъчварското производство
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Подбира обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други артикули
12.1:
на бъчварското производство
Знания

· П
 ознава видовете обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други
артикули на бъчварското производство (дъб, бук, акация, черница)
· Познава свойствата и недостатъците по облата дървесина
· И зброява дървесни видове трупи, използвани за производството на бъчви и други
дървени опаковки (бурета, каци, бъклици)

Умения

· П
 одбира облата дървесина по видове, използвана за производство на бъчви и
други дървени опаковки
· С равнява свойствата и недостатъците по облата дървесина
· Преценява качеството на облата дървесина, използвана за производство на бъчви
и други дървени опаковки

Компетентности

· С
 пазва изискванията за избор на обла дървесина по видове, използвана за производство на бъчви и други дървени опаковки, в съответствие с изискванията
на технологичната документация
· С пазва изискванията за избор на обла дървесина съобразно недостатъците, използвана за производство на бъчви и други дървени опаковки, в съответствие с
изискванията на технологичната документация

Резултат от учене Подрежда обла дървесина, използвана за производство на бъчви и други артикули
12.2:
на бъчварското производство
Знания

· П
 ознава свойствата и недостатъците на дървесните видове за производство на
бъчви и други дървени опаковки
· Познава операциите по измерване, маркиране, кубиране и сортиране на облата
дървесина за производство на бъчви и други дървени опаковки
· Познава детайлите за производство на бъчви и други дървени опаковки

Умения

· О
 пределя недостатъците по облата дървесина за производство на бъчви и други
дървени опаковки
· О пределя недостатъците по детайлите за производство на бъчви и други дървени
опаковки
· И звършва операциите по измерване, маркиране и кубиране на обла дървесина
· С ортира облата дървесина за производство на бъчви и други дървени опаковки
· С ортира детайли за производство на бъчви и други дървени опаковки

Компетентности

· П
 роявява съобразителност при откриване на възможни недостатъци по облата
дървесина и детайли за производство на бъчви и други дървени опаковки
· С пазва изискванията на операциите по измерване, маркиране, кубиране и сортиране на облата дървесина
· О рганизира разпознаването и сортирането на обла дървесина за производство
на бъчви и други дървени опаковки
· О рганизира разпознаването, сортирането и подреждането на детайли за производство на бъчви и други дървени опаковки

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с подбора, сортирането и подреждане
на обла дървесина и детайли за производство на бъчви и други дървени опаковки
Ус лови я за про- За средство 1:
веж дане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
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Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Д емонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора, сортирането и
подреждането на обла дървесина и детайли за производство на бъчви и други
дървени опаковки
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора, сортирането и подреждането
на обла дървесина и детайли за производство на бъчви и други дървени опаковки

ЕРУ 13
Наименование на Основни технологични операции и процеси при производството на бъчви и други
единицата:
артикули на бъчварското производство
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при преработка на трупи за получаване
13.1:
на бичени материали и заготовки за производството на бъчви и други дървени
опаковки
Знания

· Н
 азовава технологичните операции за преработване на обла дървесина
· О писва последователността на технологичните операции при работа с основни
машини за разбичване и цепене на обла дървесина
· Познава технологичната дисциплина за изпълнение на технологичните операции
при работа с машини за разбичване и цепене на обла дървесина

Умения

· И
 звършва преработване на трупи на основни машини за разбичване и цепене
на обла дървесина
· И зпълнява основни технологични операции при работа с дърворезни машини
за производство на бичени материали
· И зпълнява дейности, свързани с механизирано подаване и обработване на обла
дървесина

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност и процесите при преработване
на обла дървесина на основни машини за разбичване и цепене на обла дървесина
· Произвежда качествени бичени материали за производството на бъчви и други
дървени опаковки

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при получаване на заготовки и детайли
13.2:
за производството на бъчви и други дървени опаковки
Знания

· Н
 азовава технологичните операции за производство на заготовки и детайли за
бъчви и други дървени опаковки
· О писва последователността на технологичните операции при работа с основни
дърворезни машини
· Познава технологичната дисциплина за изпълнение на основните технологични
операции и процеси в производството на заготовки и детайли за бъчви и други
дървени опаковки

Умения

· И
 звършва производство на заготовки и детайли за бъчви и други дървени опаковки
· И зпълнява основни технологични операции при работа с дърворезни машини за
производство на заготовки и детайли за бъчви и други дървени опаковки
· И зпълнява помощни дейности по подаване и поемане на заготовки и детайли,
предназначени за получаване на бъчви и други дървени опаковки

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност и процесите при производството на заготовки и детайли, предназначени за получаване на бъчви и други
дървени опаковки
· Произвежда качествени заготовки и детайли, предназначени за получаване за
бъчви и други дървени опаковки

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при сглобяване и повърхностно обра13.3:
ботване на готови изделия
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Знания

· Н
 азовава технологичните операции за сглобяване на дъна на бъчви, бурета, каци
и други дървени опаковки
· О писва последователността на технологичните операции при сглобяване на тела
(фенери) на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
· Познава технологичната дисциплина при изпълнение на „опалване“ на фенери
на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
· Познава видовете шкурки за ръчно и механизирано шлифоване и почистване
· Познава материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне
на защитно-декоративни покрития
· Познава технологичната дисциплина при обработване на външната повърхност
на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки за съхраняване на течности,
пулпове и други хранителни продукти

Умения

· И
 звършва ръчно и механизирано сглобяване на дъна на бъчви, бурета, каци и
други дървени опаковки
· И звършва ръчно и механизирано сглобяване на тела (фенери) на бъчви, бурета,
каци и други дървени опаковки
· И зпълнява „опалване“ на фенери на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
· И звършва ръчно и механизирано шлифоване и почистване на бъчви, бурета,
каци и други дървени опаковки
· И зползва материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез обработване на външната повърхност на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
за съхраняване на течности, пулпове и други хранителни продукти

Компетентности

· С
 пазва стриктно технологичната последователност и процесите при сглобяване
на дъна на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите при сглобяване
на тела (фенери) на бъчви, бурета, каци и други дървени опаковки
· С пособен е стриктно да предпазва изделията от разрушаване чрез обработване
на външната повърхност

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнението на основни технологични операции и процеси при производството на бъчви и други артикули на
бъчварското производство
Ус лови я за про- За средство 1:
веждане на оценя- · Учебен кабинет
ването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основни технологични операции и процеси при производството на бъчви и други артикули на бъчварското
производство
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при изпълнението на основни технологични операции и процеси при производството на бъчви и други артикули на
бъчварското производство

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на плетени
изделия от дървесина“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на Подготовка на основните и спомагателните материали за производство на плетени
единицата:
изделия от дървесина
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Подбира дървесни материали за производство на плетени изделия от дървесина
14.1:
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Знания

· И
 зброява дървесните видове, използвани за производството на плетени изделия
от дървесина
· Разпознава обла тънка дървесина, използвана за плетене
· Разпознава спомагателни материали за производство на плетени изделия от
дървесина

Умения

· П
 одбира обла тънка дървесна, използвана за плетене съобразно изискванията
на техническата документация
· Подбира спомагателни материали за производство на плетени изделия от дървесина

Компетентности

· С
 пазва изискванията за избор на необходимата дървесина и дървесни материали
за производство на плетени изделия от дървесина в съответствие с изискванията
на технологичната документация

Резултат от учене Подрежда дървените фасонирани материали за производство на плетени изделия
14.2:
от дървесина за сушене
Знания

· П
 ознава процеса на сушене на дървесината
· Познава устройството и функциите на сушилните съоръжения
· Познава процесите и технологията на хидротермична обработка на дървесината

Умения

· О
 пределя влажността на дървесината
· Подрежда дървените фасонирани материали за сушене
· Подготвя сушилните съоръжения за провеждане на процеса на хидротермична
обработка на дървесината

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подреждане на дървените фасонирани материали в съответствие с изискванията на технологичната документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при сушенето на дървесината

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с подбора на основните и спомагателните материали за производство на плетени изделия от дървесина
Условия за про- За средство 1:
веж дане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора на основните и спомагателните материали за производство на плетени изделия от дървесина
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора на основните и спомагателните
материали за производство на плетени изделия от дървесина

ЕРУ 15
Наименование на Основни технологични операции и процеси при производството на плетени издеединицата:
лия от дървесина
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при производство на плетен плосък
15.1:
елемент (плот на маса, седалка на табуретка, дъно на ракла и др.)
Знания

· П
 ознава видовете сплитки при изплитане на изделия
· О писва технологията за изплитане на плосък елемент като плот на маса, седалка
на табуретка, дъно на ракла
· Познава различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените
плоски елементи, агрегати и изделия

Умения

· П
 рилага видовете сплитки при изплитане на изделия
· Прилага технологията за изплитане на плосък елемент като плот на маса, седалка
на табуретка, дъно на ракла
· Прилага различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените
плоски елементи, агрегати и изделия
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· С
 пазва изискванията при изплитане на плосък елемент в съответствие с изиск
ванията на технологичната документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при изплитане на плосък елемент

Резултат от учене Извършва основни технологични операции при производство на плетен криво15.2:
линеен елемент (облегалка на стол, седалка на стол, облегалка на шезлонг и др.)
Знания

· П
 ознава видовете сплитки при изплитане на изделия
· О писва технологията за изплитане на криволинеен елемент като облегалка на
стол, седалка на стол, облегалка на шезлонг
· Познава различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените
криволинейни елементи, агрегати и изделия

Умения

· П
 рилага видовете сплитки при изплитане на изделия
· Прилага технологията за изплитане на криволинеен елемент като облегалка на
стол, седалка на стол, облегалка на шезлонг
· Прилага различни възли и примки за привързване и укрепване на изплетените
криволинейни елементи, агрегати и изделия

Компетентности

· С
 пазва изискванията при изплитане на криволинеен елемент в съответствие с
технологичната документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при изплитане на криволинеен елемент

Резултат от учене Извършва повърхностно обработване на готови изделия
15.3:
Знания

· П
 ознава видовете шкурки за ръчно и механизирано шлифоване и почистване
· Познава материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне
на защитно-декоративни покрития

Умения

· И
 звършва ръчно и механизирано шлифоване и почистване на плетени изделия
от дървесина
· И зползва материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне на защитно-декоративни покрития съобразно технологичната документация

Компетентности

· С
 пособен е да шлифова и почиства изработените изделия
· С пособен е да нанася защитно-декоративни покрития върху готовите плетени
изделия

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с основни технологични операции и
процеси при производството на плетени изделия от дървесина
Условия за про- За средство 1:
веж дане на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основни технологични операции
и процеси при производството на плетени изделия от дървесина
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при изпълнение на основни технологични
операции и процеси за производството на плетени изделия от дървесина

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати и
прозорци“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Наименование на Подготовка на основните и спомагателните материали за производство на врати
единицата:
и прозорци
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2
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Резултат от учене Подбира дървесни материали за производство на врати и прозорци
16.1:
Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 одбира дървесина и дървесни материали за производство на врати
· Подбира дървесина и дървесни материали за производство на прозорци

Компетентности

· С
 пазва изискванията за избор на необходимата дървесина и дървесни материали
за производство на врати в съответствие с технологичната документация
· С пазва изискванията за избор на необходимата дървесина за производство на
прозорци в съответствие с технологичната документация

 зброява дървесните видове, използвани за производството на врати
И
Познава дървесните материали, използвани за производството на врати
И зброява дървесните видове за производството на прозорци
Познава дървесните слепени елементи, използвани за производството на прозорци

Резултат от учене Подрежда дървените фасонирани материали за производство на врати и прозорци
16.2:
за сушене
Знания

· П
 ознава процеса на сушене на дървесината
· Познава устройството и функциите на сушилните съоръжения
· Познава процесите и технологията на хидротермична обработка на дървесината

Умения

· О
 пределя влажността на дървесината
· Подрежда дървените фасонирани материали за сушене
· Подготвя сушилните съоръжения за провеждане на процеса на хидротермична
обработка на дървесината

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подреждане на дървените фасонирани материали в съответствие с технологичната документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при сушенето на дървесината

Резултат от учене Подрежда спомагателни материали за производство на врати и прозорци
16.3:
Знания

· И
 зброява спомагателните материали, използвани за производството на врати
· И зброява спомагателните материали за производството на прозорци

Умения

· П
 одбира и подрежда спомагателните материали, използвани за производството
на врати
· Подбира и подрежда спомагателните материали за производството на прозорци

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подреждане на спомагателните материали в съответствие
с технологичната документация
· С пазва изискванията за подбиране на спомагателни материали в съответствие
с технологичната документация

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
Решаване на практическа задача, свързана с подбора на основните и спомагателните материали за производство на врати и прозорци
Ус лови я з а п ро - За средство 1:
веж да не на оце- · Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора на основните и спомагателните материали за производство на врати и прозорци
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора на основните и спомагателните
материали за производство на врати и прозорци

ЕРУ 17
Наименование на Основни технологични операции и процеси при производството на врати и прозорци
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
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Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

ВЕСТНИК
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Резултат от учене Извършва спомагателни дейности при производство на крила за врати
17.1:
Знания

· К
 ласифицира видовете врати по форма и конструкция
· И зброява основните съставни части на вратите
· И зброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и
напречни профили и отвори за обкова

Умения

· И
 зпълнява спомагателни дейности при подготовка за пресоване на крила за врати
· И зпълнява спомагателни дейности при обработване на детайли и агрегати на
основните машини и съоръжения в процеса на производство на крила за врати
· И звършва ръчно обработване на повърхностите на детайлите и агрегатите

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали, използвани
за производство на врати в съответствие с изискванията на технологичната
документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството
на различните видове врати

Резултат от учене Извършва спомагателни дейности при производство на прозорци
17.2:
Знания

·
·
·
·

Умения

· И
 зпълнява спомагателни дейности при обработване на детайли и агрегати на
основните машини и съоръжения в процеса на производство на прозорци
· И звършва предварително сглобяване на агрегати
· И звършва ръчно обработване на повърхностите на детайлите и агрегатите

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна дървесина и дървесни и спомагателни материали, използвани за производство на прозорци в съответствие с изискванията на
технологичната документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството
на различните видове прозорци

 ласифицира видовете прозорци по форма и конструкция
К
И зброява основните съставни части на прозорците
Познава основните съединения за събиране на рамки и каси
И зброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и
напречни профили и отвори за обкова

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана със спомагателни дейности при производство на врати и прозорци
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани със спомагателни дейности при
производство на врати и прозорци
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при спомагателни дейности за производство на врати и прозорци

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на мебели“ – първа степен на професионална квалификация
ЕРУ 18
Наименование на Подготовка на основните и спомагателните материали за производство на мебели
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Наименование на Работник в дървообработването
професията:
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Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2
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Резултат от учене Подбира дървесни материали за производство на мебели
18.1:
Знания

· И
 зброява дървесните видове, използвани за производството на мебели
· Познава дървесните материали, използвани за производството на мебели

Умения

· П
 одбира дървесина и дървесни материали за производство на мебели
· С пазва изискванията на техническата документация

Компетентности

· С
 пазва изискванията за избор на необходимата дървесина и дървесни материали за производство на мебели в съответствие с технологичната документация

Резултат от учене Подрежда фасонирани материали за производство на мебели за сушене
18.2:
Знания

· П
 ознава процеса на сушене на дървесината
· Познава устройството и функциите на сушилните съоръжения
· Познава процесите и технологията на хидротермична обработка на дървесината

Умения

· О
 пределя влажността на дървесината
· Подрежда фасонирани материали за сушене
· Подготвя сушилните съоръжения за провеждане на процеса на хидротермична
обработка на дървесината

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подреждане на фасонирани материали в съответствие
с технологичната документация
· Проявява съобразителност при откриване и отстраняване на възможни дефекти
при сушенето на дървесината

Резултат от учене Подбира и подрежда спомагателни материали за производство на мебели
18.3:
Знания

· И
 зброява спомагателните материали, използвани за производството на мебели
· О писва спомагателните материали за производството на мебели

Умения

· П
 одбира спомагателните материали, използвани за производството на мебели
· Подрежда спомагателните материали, използвани за производството на мебели

Компетентности

· С
 пазва изискванията за подбор на спомагателните материали в съответствие с
технологичната документация
· С пазва изискванията за подреждане на спомагателни материали в съответствие
с технологичната документация

Средства за оце- Средство 1:
няване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с подбора на основните и спомагателните материали за производство на мебели
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с подбора на основните и спомагателните материали за производство на мебели
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подбора на основните и спомагателните
материали за производство на мебели

ЕРУ 19
Наименование на Основни технологични операции и процеси при производството на мебели
единицата:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2
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Наименование на Работник в дървообработването
професията:
Ниво по НКР:

2

Ниво по ЕКР:

2

Резултат от учене Извършва спомагателни дейности при производство на мебели от масивна дървесина
19.1:
Знания

· К
 ласифицира видовете корпусни и решетъчни мебели
· Изброява основните конструктивни елементи на корпусните и решетъчните мебели
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при производство на мебели от масивна дървесина

Умения

· И
 зпълнява спомагателни дейности при формиране на детайли и агрегати от
масивна дървесина
· И звършва сглобяване на несложни агрегати

Компетентности

· Р
 азпознава и използва масивна дървесина и спомагателни материали, използвани
за производство на мебели от масивна дървесина в съответствие с изискванията
на технологичната документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството
на различните видове мебели от масивна дървесина

Резултат от учене Извършва спомагателни дейности при производство на мебели от плочести дър19.2:
весни материали
Знания

· О
 писва видовете плочести дървесни материали
· О писва основните технологични операции и използваните машини и съоръжения
при производство на мебели от плочести дървесни материали

Умения

· И
 зпълнява спомагателни дейности при разкрояване на плочести дървесни материали
· И звършва спомагателни дейности при облицоване на плочи с фурнир или фолио

Компетентности

· Р
 азпознава и използва плочести материали от дървесина, използвани за производство на мебели от плочести дървесни материали в съответствие с изискванията
на технологичната документация
· С пазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството
на различните видове мебели от плочести дървесни материали

Резултат от учене Извършва повърхностно обработване на готови изделия
19.3:
Знания

· П
 ознава видовете шкурки за ръчно и механизирано шлифоване
· Познава материалите за предпазване на изделията от разрушаване чрез нанасяне
на защитно-декоративни покрития

Умения

· И
 звършва ръчно шлайфане на изделия от дървесина и дървесни материали
· Н анася ръчно защитно-декоративни покрития за предпазване на изделията от
разрушаване

Компетентности

· С
 пособен е да обработва изработените изделия съобразно изискванията на
технологичната документация

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит/практическа задача
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с основни технологични операции и
процеси при производството на мебели
Условия за провеж- За средство 1:
дане на оценява- · Учебен кабинет
нето:
За средство 2:
· Учебна работилница или реално работно място
Критерии за оце- За средство 1:
няване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основни технологични операции и процеси при производството на мебели
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при извършване на основни технологични
операции и процеси при производството на мебели

С Т Р.
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет по теория
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията. Обзавеждането на
учебния кабинет включва: работна маса и
стол за всеки обучаван, учебна дъска, работна
маса и стол за преподавателя, компютър с
мултимедия или интерактивен дисплей. Помощно оборудване – чертожни инструменти,
мостри, дървесина.
Разположението на работните места на
обучаваните трябва да осигурява необходимата видимост на учебната дъска и свободно
преминаване от едно до друго учебно място.
4.2. База за обучение по практика
Обучението по практика на професията се
провежда в учебни работилници или на реално
работно място при предварително сключен
договор с предприятие. Базата за обучение
по практика се оборудва с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност.
Учебните работилници трябва да осигуряват
работни места за всички обучавани, както и
едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на
съответната дейност. За работно място се счита
площта, върху която се намират машините,
съоръженията и инвентарът, необходими за
работа.
Основно оборудване – тезгяхи, преносими
ел. инструменти, приспособления (вайми,
стяги, кнехтове, чукове, отвертки), машини
и инструменти, демонстрационни макети и
модели, реални образци, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти,
съобразени с изискванията и целите на професионалната подготовка.
Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове),
рулетки, моливи и др.
4.2.1. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на фасонирани материали“
Учебната работилница за „Производство на
фасонирани материали“ трябва да разполага
със: банциг с вагонетка; циркуляр за надлъжно
рязане на дървесина; циркуляр за напречно
рязане на дървесина и универсален банциг.
4.2.2. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на тапицирани изделия“
Учебната работилница за „Производство на
тапицирани изделия“ трябва да разполага със:
циркуляр за напречно рязане на дървесина;
универсален банциг за рязане на дървесина;
циркуляр за надлъжно рязане на дървесина;
абрихт; щрайхмус; банциг за рязане на площни текстилни материали; банциг за рязане на
поропласти; шевна машина; ръчни електри-
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чески инструменти за пробиване, забиване на
кламери и гвоздеи, за навиване на винтове.
4.2.3. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на бъчви“
Учебната работилница за „Производство
на бъчви“ трябва да разполага със: циркуляр
за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на
дървесина; машина за цепене на обла дървесина; абрихт; щрайхмус; универсална фреза;
лентова шлайфмашина; пробивна машина;
съоръжение за събиране на фенери; помощни
съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни
електрически инструменти за пробиване и
шлайфане; печка за опалване.
4.2.4. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на плетени изделия от дървесина“
Учебната работилница за „Производство
на плетени изделия от дървесина“ трябва да
разполага със: циркуляр за напречно рязане
на дървесина; универсален банциг; циркуляр
за надлъжно рязане на дървесина; абрихт;
щрайхмус; бусола или струг; гореща преса;
универсална фреза; лентова шлайфмашина;
пробивна машина и с други помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни
електрически инструменти.
Помощно оборудване – прахосмукачка,
ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове),
отвеси, моливи и др.
4.2.5. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на врати и прозорци“
Учебната работилница за „Производство на
врати и прозорци“ трябва да разполага със:
циркуляр за напречно рязане на дървесина;
универсален банциг; циркуляр за надлъжно
рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; шипорезна машина; гореща преса; универсална
фреза; лентова шлайфмашина; тривалова
шлайфмашина; пробивна машина и с други
помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни електрически инструменти.
Помощно оборудване – прахосмукачка,
калибри, шаблони, рулетки, спомагателни
материали (лепило PVA, шкурка, лакове),
отвеси, моливи и др.
4.2.6. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на мебели“
Учебната работилница за „Производство на
мебели“ трябва да разполага със: циркуляр
за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на
дървесина; абрихт; щрайхмус; гореща преса;
универсална фреза; лентова шлайфмашина;
пробивна машина, кантираща машина и с
други помощни съоръжения, като кнехтове
за стягане, ръчни електрически инструменти;
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кабина за нанасяне на защитно-декоративни
покрития; пистолети за шприцване на пок
рития.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответното
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
съответната професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
4623

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за управление на електроенергийната
система (обн., ДВ, бр. 6 от 2014 г.; изм., бр. 100
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „Организацията на операторите на електропреносни мрежи в Европа
(ENTSO-E)“ се заменят с „ЕМОПС-Е“.
2. В т. 6 навсякъде думите „преносната
мрежа“ и „мрежата“ се заменят с „електро
преносната мрежа“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. са приложени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно
вътрешния пазар на електроенергия, наричан
по-нататък Регламент (ЕС) 2019/943;“.
4. Създават се т. 8, 9 и 10:
„8. са приложени изискванията на следните
мрежови кодекси:
а) Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията
за установяване на мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите
на електроенергия към електроенергийната
мрежа, наричан по-нататък Регламент (ЕС)
2016/631;
б) Регламент (ЕС) 2016/1388 на Комисията
за установяване на мрежов кодекс относно
присъединяването на потребители, наричан
по-нататък Регламент (ЕС) 2016/1388;
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в) Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията
за установяване на мрежов кодекс за изиск
ванията за присъединяване към електро
енергийната мрежа на системи за постоянен
ток с високо напрежение и модули от вида
„електроенергиен парк“, присъединени чрез
връзка за постоянен ток, наричан по-нататък
Регламент (ЕС) 2016/1447;
г) Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията
за установяване на мрежов кодекс относно
извънредните ситуации и възстановяването
на електроснабдяването, наричан по-нататък
Регламент (ЕС) 2017/2196;
д) Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията за
установяване на насоки относно експлоатация
та на системата за пренос на електроенергия,
наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2017/1485;
9. са приложени изискванията на Регламент
(ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември
2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране, наричан по-нататък
Регламент (ЕС) 2017/2195;
10. са приложени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/941 на Европейския парламент
и на Съвета от 5 юни 2019 г. за готовност
за справяне с рискове в електроенергийния
сектор, наричан по-нататък Регламент (ЕС)
2019/941.“
§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всички данни, определени като класифицирана информация по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация,
предоставени в съответствие с изискванията
на тези правила от ползвателите на електро
преносната мрежа на оператора на електро
преносната мрежа за достъп към електропреносната мрежа, се считат за класифицирана
информация от всеки участник в процеса на
работа на електроенергийната система, ако
това е изрично отбелязано.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електропреносната мрежа се планира
в съответствие с чл. 81г от Закона за енергетиката.“
2. В изр. първо на ал. 2 думите „електроенергийната система“ се заменят с „електропреносната мрежа“, думите „на всеки две
години“ се заличават, думата „преносната“
се заменя с „електропреносната“, а изразът
„чл. 9, ал. 2, т. 2 ЗЕ“ се заменя с „чл. 9, ал. 1
и чл. 81г, ал. 2 от Закона за енергетиката“.
3. В ал. 2, т. 1 думите „регулирания пазар
от обществения доставчик и за свободния
пазар от“ се заличават.
4. В ал. 2 се създава т. 1а:
„1а. актуален интегриран национален план
в областта на енергетиката и климата в съот-
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ветствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. относно управлението на Енергийния
съюз и на действията в областта на климата,
за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009
и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО,
2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/
ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС)
2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент
и на Съвета;“.
5. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. договорени нови мощности за доставка
на електрическа енергия;“.
6. В а л. 2 , т. 5 д у м и т е „п реносната и
разпределителните елек т рическ и мреж и“
се заменят с „електропреносната и електроразпределителните мрежи“, а съкращението
„(ЗЕВИ)“ се заличава.
7. В ал. 2, т. 6 думите „10-годишен“ се
заличават, а съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
8. В ал. 2 се създава т. 6а:
„6а. актуален регионален инвестиционен
план на Югоизточна Европа;“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съответствие със задълженията, произтичащи от Закона за енергетиката, Закона
за енергията от възобновяеми източници и
лицензията за дейността „пренос на електрическа енергия“, операторът на електропреносната мрежа разработва, консултира с всички
заинтересовани страни и в съответствие с
условията и сроковете по чл. 81г от Закона
за енергетиката предоставя на Комисията за
енергийно и водно регулиране, наричана понататък и „Комисията“, десетгодишен план
за развитие на електропреносната мрежа“.“
2. В ал. 2, т. 3 числото „10“ се заменя с
„десет“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. анализ на потреблението на електрическа енергия в електроенергийната система
на Р България, наричана по-нататък и ЕЕС,
и прогноза за развитие на електрическите
товари;“.
2. В т. 2 думата „енергийни“ се заличава.
3. Създава се т. 3а:
„3а. списък на заявените и/или договорени
нови производствени мощности за доставка
на електрическа енергия по типове;“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. възможности за управление на баланса
и анализ на гъвкавостта на производствените
мощности и потреблението;“.
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§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. елементите, останали в експлоатация
в ЕЕС, след настъпването на извънредна ситуация могат да се приспособят към новата
експлоатационна ситуация, без да нарушават
границите, осигу ряващи експлоатационна
сигурност; изключването на един, който и
да е елемент от електропреносната мрежа
(елек т ропровод, т рансформаторна единица, генераторен модул или компенсиращо
устройство), както и на група елементи на
електропреносната мрежа (събирателни шини
в разпределително устройство високо напрежение и др.), които могат да бъдат изключени
едновременно от действието на едно защитно
устройство или от действието на няколко защитни устройства, но в резултат на единична
повреда, не трябва да довежда до:“.
2. В ал. 1, т. 1, буква „в“ думата „електроснабдяването“ се заменя със „снабдяването с
електрическа енергия“.
3. В ал. 1, т. 1, буква „г“ преди думата
„устойчивост“ се добавя „статична“.
4. В ал. 1, т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) нарушаване на границите по динамична
устойчивост (стабилност);“.
5. В ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) нарушения в режима на работа на
съседни електроенергийни системи, с които
ЕЕС работи в паралел;“.
6. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При присъединяване на атомна електрическа централа, наричана по-нататък АЕЦ,
към електропреносната мрежа се прилага
критерий за сигурност „n-2“, което означава, че изключването на два, които и да са
елементи от електропреносната мрежа, не
трябва да довежда до изброените в ал. 1, т. 1
последствия.“
§ 7. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Планът за развитие на електро
преносната мрежа се предоставя на Комисията
и се публикува на интернет страницата на
оператора на електропреносната мрежа, за
да бъде достъпен за всички съществуващи и
потенциални ползватели на електропреносната мрежа.“
§ 8. В чл. 17 се създават т. 2а и т. 8:
„2а. постъпили искания на нови производители на електрическа енергия за присъединяване към електроразпределителните мрежи
на съответните оператори;
8. договорени нови мощности за производство, съхранение и/или потребление на
електрическа енергия.“
§ 9. В чл. 19, т. 3 думата „мрежата“ се заменя с „електропреносната мрежа“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
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„2. са изпълнени техническите, проектните
и експлоатационните изисквания, посочени в
действащите наредби и правила от кандидатстващите за присъединяване;“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. водноелектрически централи, наричани
по-нататък и ВЕЦ, които освен за производство
на електрическа енергия се използват и за
допълнителни функции по Закона за водите;“.
3. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. топлофикационни електрически централи, наричани по-нататък и ТЕЦ, използващи
биомаса като енергиен източник;“.
4. В ал. 3 т. 8 се изменя така:
„8. фотоволтаични електрически централи,
наричани по-нататък и ФЕЦ;“.
5. В ал. 3 т. 9 се изменя така:
„9. вятърни електрически централи, наричани по-нататък и ВяЕЦ;“.
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При присъединяване на краен клиент към електропреносната мрежа броят
на захранващите електропроводи и тяхното
направление се определя от категорията по
осигуреност на електроснабдяването съгласно
наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката.
(7) При присъединяване на производител
към електропреносната мрежа броят на присъединителните електропроводи и тяхното
направление се определя от критериите за
сиг у рност на присъедин яването съгласно
чл. 13 и 14.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Номиналните напрежения и допустимите отклонения от тях в електропреносната
мрежа и в местата на присъединяване на
ползвателите при нормална работа са, както
следва:
Номинални
напрежения

Допустими отклонения

110 kV

98 kV ≤ U ≤ 123 kV 98 %...112 %

220 kV

198 kV ≤ U ≤ 245 kV 90 %...110 %

400 kV

380 kV ≤ U ≤ 420 kV 95 %...105 %

“
2. В т. 5 знакът „≥“ се заличава.
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Номиналната честота на електроенергийната система е 50,00 Hz.
(2) С цел корекция на синхронното време
зададената стойност на честотата може да
бъде в рамките на ±10 mHz от номиналната.
(3) При извънредни обстоятелства корекцията по честота може да бъде повече от
±10 mHz.
(4) Планът по честота се определя от
коорд инатора на синхронната зона до 10,00 ч.
централно европейско време и се изпраща на
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контролния блок не по-късно от 10,15 ч. на
деня, предхождащ корекцията.
(5) При нормални експлоатационни условия
се допускат отклонения от зададената стойност
на честотата съгласно предходните алинеи в
интервала от ±200 mHz.“
§ 13. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) При присъединяването към
електропреносната мрежа на крайни клиенти
и електроразпределителни мрежи се прилагат
техническите изисквания на Регламент (ЕС)
2016/1388.
(2) Крайните клиенти, присъединени към
електропреносната и електроразпределителните мрежи, трябва да могат да остават свързани
към електрическата мрежа и експлоатирани
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на честотата

Минимален
период на
експлоатация

47.5 Hz ÷ 48.5 Hz

30 минути

48.5 Hz ÷ 49.0 Hz

30 минути

49.0 Hz ÷ 51.0 Hz

Неограничен

51.0 Hz ÷ 51.5 Hz

30 минути

(3) Крайните клиенти, присъединени към
електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи, трябва да могат да остават
свързани към електрическата мрежа и експлоатирани при отклонение на напрежението,
както следва:
Обхват на напрежението

Период на
експлоатация

Към мрежа 110 и 220 kV
0.9 ≤ U ≤ 1.118 о.е.

неограничен

1.118 ≤ U ≤ 1.15 о.е.

t ≥ 20 min

Към мрежа 400 kV
0.9 ≤ U ≤ 1.05о.е.

неограничен

1.05 ≤ U ≤ 1.1о.е.

t ≥ 20 min

(4) Крайните клиенти, присъединени към
електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи, трябва да могат да издържат максималния ток на късо съединение
в точката на присъединяване, специфициран
от оператора на електропреносната мрежа.
(5) Крайните клиенти, присъединени към
електропреносната мрежа, които предоставят
услуги на оператора на електропреносната
мрежа за реакция на потреблението, трябва
да изпълняват специфичните разпоредби на
чл. 28, 29 и 30 от Регламент 2016/1388.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „блокове“ се заменя
с „модули“.
2. В ал. 3 след думите „на АЧР,“ се добавя
„на АПОР,“.
3. Създава се ал. 5:
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„(5) При потреблението на активна енергия
не се допуска превишаване на максимално
допустимото натоварване на нито един елемент от електропроводите и захранващата
подстанция, собственост на оператора на
електропреносната мрежа.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Крайните клиенти, присъединени към
електропреносната мрежа, трябва да консумират реактивна мощност не по-голяма от 48 %
спрямо активната в точката на присъединяване
(фактор на мощността не по-нисък от 0,9).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Крайни те к лиен т и, п рисъединени
към електропреносната мрежа, не трябва
да отдават реактивна мощност в точката на
присъединяване.“
3. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Електроразпределителните мрежи,
присъединени към електропреносната мрежа,
трябва да консумират реактивна мощност
не по-голяма от 48 % спрямо внасяната или
изнасяната активна мощност в точката на
присъединяване (фактор на мощността не
по-нисък от 0,9).
(4) Електроразпределителните мрежи, присъединени към електропреносната мрежа, не
трябва да отдават реактивна мощност в точката
на присъединяване към електропреносната
мрежа при поток на активната мощност към
електроразпределителната мрежа, по-малък
от 25 %.
(5) Операторът на електропреносната мрежа
може да установи използването на други алтернативни показатели, различни от фактора на
мощността, за да зададе еквивалентни обхвати
на способностите за генериране/консумиране
на реактивна мощност.
(6) Операторът на електропреносната мрежа може да изиска електроразпределителната
мрежа да контролира активно обмена на реактивна мощност в точката на присъединяване
към електропреносната мрежа.
(7) Действителният фактор на мощността
се изчислява на базата на 15-минутните показания на средства за търговско измерване
за активна и реактивна енергия.“
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Операторът на елект ропреносната
мрежа определя изкривяванията за качество на елек т рическата енерги я в точката
на присъединяване на потребителите към
електроп реносната мрежа и електроразпределителните мрежи, присъединени към електропреносната мрежа.“
2. Съществуващите ал. 1, 2, 3 и 4 се преномерират съответно на ал. 2, 3, 4 и 5.
3. Съществуващата ал. 5 става ал. 6, като в
изр. 1-во думите „операторите на съответната
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електропреносна или електроразпределителна
мрежа“ се заменят с „операторът на електропреносната или операторът на съответната
електроразпределителна мрежа“, а в края на
изр. 1-во думите „от електрическата мрежа“
се заменят с „от съответната електрическа
мрежа“.
4. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Повторно включване на всички потребители към електропреносната мрежа и
електроразпределителните мрежи, след изключване, се допуска само след разрешение
от оператора на съответната електрическа
мрежа. Инсталирането на системи за автоматично повторно включване е предмет на
предварително разрешение от оператора на
съответната електрическа мрежа.
(8) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа може да изиска потребителят или
разпределителното съоръжение да бъдат дистанционно изключвани от електропреносната
мрежа. Операторът на електропреносната
мрежа специфицира оборудването и времето
за изключване.
(9) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа може да изисква от потребителите,
присъединени към електропреносната мрежа
и електроразпределителните мрежи, модели за
симулация и/или еквивалентна информация
при стационарни и динамични състояния.
Операторът на електропреносната мрежа
специфицира съдържанието и формата на
тези модели за симулация или еквивалентна
информаци я. Операторът на елект ропреносната мрежа може да изиска проверка на
моделите за симулация чрез записи, като
определя изискванията за характеристиките
на тези записи на потребяващите съоръжения,
присъединени към електропреносната мрежа,
или на разпределителните съоръжения, за да
сравнява реакцията на модела с тези записи.“
§ 17. В чл. 32, ал. 1 думите „преносната
мрежа“ се заменят с „електропреносната мрежа“, а след израза „автоматично регулиране
на напрежението“ се добавя „под товар“.
§ 18. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Операторът на електропреносната мрежа специфицира устройствата
и настройките, необходими за защита на
електропреносната мрежа, в съответствие с
характеристиките на потребителя или електроразпределителната мрежа, присъединен/
присъединена към електропреносната мрежа.
(2) При присъединяване на потребители към
електропреносната мрежа или към електрораз
пределителна мрежа броят на захранващите
електропроводи и тяхното направление се
определя от категорията по осигуреност на
електроснабдяването съгласно наредбата по
чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката.
(3) Сигурността на присъединяване на потребителите към електропреносната мрежа е
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с приоритет пред възможността за транзит на
външна електрическа енергия през техните
присъединителни съоръжения.“
§ 19. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Релейните защити на присъединенията
на клиента към електропреносната мрежа
трябва да отговарят на действащите в страната
нормативни актове и стандарти.“
2. В ал. 3 думите „Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби
и електропроводните линии“ се заменят с
„наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката“, а думите „като една от защитите
трябва да бъде дистанционна“ се заменят с
„които могат да бъдат или две надлъжно-диференциални, или две дистанционни защити“.
3. В ал. 4 думата „тристъпална“ се заменя
с „четиристъпална“.
4. В ал. 6 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. при присъединяване на клиент чрез свои
електропроводи към разпределителна уредба
на оператора на електропреносната мрежа или
разпределителна уредба, собственост на клиента, е присъединена към електропреносната
мрежа чрез електропроводи, собственост на
оператора на електропреносната мрежа, за
електропроводи 110 kV, работещи в паралел
с електроенергийната система, релейната
защита да се изпълнява чрез две надлъжнодиференциални или две дистанционни защити,
включващи и четиристъпална посочна земна
защита с независимо от тока закъснение;
2. при присъединяване на клиенти чрез свои
електропроводи към разпределителна уредба
на оператора на електропреносната мрежа или
разпределителна уредба, собственост на клиента, е присъединена към електропреносната
мрежа чрез електропроводи, собственост на
оператора на електропреносната мрежа, за
електропроводи 110 kV и 220 kV, захранващи
лъчист товар (едностранно захранена линия),
релейната защита да се изпълнява само в зах
ранващия край чрез две защити с функции
максималнотокова отсечка, максималнотокова защита и земна защита с независимо
от тока закъснение или две дистанционни
защити, включващи земна защита с независимо от тока закъснение.“
§ 20. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Потребителите, присъединени към
електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи, трябва да са оборудвани
в съответствие със стандартите, посочени от
оператора на електропреносната мрежа, с цел
обмен на данни.“
§ 21. В чл. 41, ал. 2, изр. 2-ро думите „Електроенергийния системен оператор (ЕСО)“ се
заменят с „оператора на електропреносната
мрежа“.
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При присъединяване на нови съоръжения за производство на електрическа енергия към електрическата мрежа се прилагат
техническите изисквания на Регламент (ЕС)
2016/631.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За значителни се считат модули за
производство на електрическа енергия в рамките на следните категории:
1. генериращи модули тип A са с максимална мощност в диапазона 0,8 kW ÷ 1 MW,
присъединени към мрежи средно и ниско
напрежение;
2. генериращи модули тип B са с максимална мощност в диапазона 1 MW ÷ 5 MW,
присъединени към мрежи средно напрежение;
3. генериращи модули тип C са с максимална мощност в диапазона 5 MW ÷ 20 MW,
присъединени към мрежи средно напрежение;
4. генериращи модули тип D са с максимална мощност над 20 MW, присъединени
към мрежа високо напрежение.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
се оценяват въз основа на тяхната максимална
електрическа мощност.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Помпено-акумулиращите модули за
производство на елект рическа енерги я и
акумулиращите системи за съхранение на
електрическа енергия трябва да изпълняват
всички изисквания за съответния тип и в
двата експлоатационни режима – генерация
и потребление.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При присъединяването към електро
преносната мрежа на системи за постоянен
ток на високо напрежение и модули от вида
„електроенергиен парк“, присъединени чрез
връзка за постоянен ток на високо напрежение, се прилагат допълнителните технически
изисквания на Регламент (ЕС) 2016/1447, като:
1. операторът на електропреносната мрежа
специфицира изискванията към системите
за постоянен ток на високо напрежение по
отношение на: регулиране на активната мощност и поддържане на честотата; регулиране
на реактивната мощност и поддържане на
напрежението; способност за поддържане
на непрекъснатост на електроснабдяването;
противоаварийно регулиране; устройствата за
защита и настройките им; участие във възстановяването на електроенергийната система;
2. операторът на електропреносната мрежа
специфицира изискванията към модулите от
вида „електроенергиен парк“, присъединени
чрез връзка за постоянен ток на високо напрежение, по отношение на: стабилност на честотата; реактивната мощност и напрежението;
противоаварийно регулиране; устройствата за
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защита; качеството на електрическата енергия;
управлението на модулите;
3. операторът на електропреносната мрежа
специфицира изискванията към отдалечените
преобразувателни подстанции за постоянен
ток на високо напрежение по отношение на:
стабилност на честотата; реактивната мощност
и напрежението; качеството на електрическата
енергия;
4. операторът на електропреносната мрежа
специфицира изискванията към системите
за постоянен ток на високо напрежение и
модулите от вида „електроенергиен парк“,
присъединени чрез връзка за постоянен ток
на високо напрежение, по отношение на
обмена на информация и възможностите за
дистанционно управление.“
6. Алинея 6 се заличава.
§ 23. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Операторът на електропреносната мрежа определя основни изисквания
към модули за производство на електрическа
енергия от тип A, с максимална мощност в
диапазона 0,8 kW÷1 MW, присъединени към
мрежи средно и ниско напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може
да остава свързан към електрическата мрежа
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон
на честотата

Минимален период
на експлоатация

47.5 Hz ÷ 48.5 Hz

30 минути

48.5 Hz ÷ 49.0 Hz

30 минути

49.0 Hz ÷ 51.0 Hz

Неограничен

51.0 Hz ÷ 51.5 Hz

30 минути

Допустимо намаляване на максималната активна мощност

49.0 Hz

0 %

48.5 Hz

6 %

48.0 Hz

9 %

47.5 Hz

12 %

“

§ 24. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Операторът на електропреносната мрежа определя основни изисквания
към модули за производство на електрическа
енергия от тип B, с максимална мощност в
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диапазона 1 MW÷5 MW, присъединени към
мрежи средно напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може
да остава свързан към електрическата мрежа
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон
на честотата

Минимален период
на експлоатация

47.5 Hz ÷ 48.5 Hz

30 минути

48.5 Hz ÷ 49.0 Hz

30 минути

49.0 Hz ÷ 51.0 Hz

Неограничен

51.0 Hz ÷ 51.5 Hz

30 минути

(3) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електрическата мрежа и
да работи при скорости на изменение на честотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
способността при повишаване на честотата,
генериращият модул да осигури намаляване
на заданието по активна мощност по статична
характеристика до минималната си мощност
на стабилна експлоатация, с честотен праг
50,3 Hz и статизъм в диапазона 2 – 12 %.
(5) При понижаване на честотата допустимото намаляване на способността за генериране на максимална активна мощност от
генериращия модул е, както следва:
Честота

(3) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електрическата мрежа и
да работи при скорости на изменение на честотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При повишаване на честотата генериращият модул трябва да се изключва автоматично от електрическата мрежа при стойност
50,3 Hz, с времезакъснение 2,0 s.
(5) При понижаване на честотата допустимото намаляване на способността за генериране на максимална активна мощност от
генериращия модул е, както следва:
Честота
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Допустимо намаляване на максималната активна мощност

49.0 Hz

0 %

48.5 Hz

6 %

48.0 Hz

9 %

47.5 Hz

12 %

(6) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
изискване генериращият модул да бъде оборудван с интерфейс за дистанционно намаляване
на генерираната активна мощност от оператора
на електроразпределителната мрежа.
(7) Генериращият модул трябва да може
да остава свързан към електрическата мрежа и да продължава да работи стабилно при
к рат ковременни пони жени стойност и на
линейните напрежения в точката на присъединяване, следствие от повреди, съгласно
характеристиката на остатъчното напрежение
във функция от времето – преди, по време и
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди

Синхронни модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0.05 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.7 о.е.

t ≤ 0.45 s

U ≥ 0.8 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s
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Таблица 2
Симетрични повреди

Паркови модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0.05 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.15 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s

Таблица 3
Несиметрични
повреди

Синхронни модули и
паркови модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.7 о.е.

t ≤ 1.5 s

(8) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
способността за отдаване/консумиране на
реактивна мощност от генериращия модул в
следните диапазони:
Диапазон по реактивна
мощност

Вид на генериращия
модул

-0.15 о.е. ≤ Q ≤ +0.55 о.е. Синхронни модули
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ +0.34 о.е. Паркови модули

(9) Синхронният модул за производство на
електрическа енергия трябва да бъде оборудван със система за постоянно автоматично
регулиране на възбуждането.
(10) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа има право да изиска участие на даден парков модул в бързия
(свръхпреходния) ток на късо съединение (к.с.)
в точката на присъединяване, при симетрични
и несиметрични повреди в мрежата. В тези
сл у чаи операторът на елект ропреносната
мрежа специфицира техническите изисквания
за отклонението на напрежението и характеристиките на бързия ток.
(11) Автоматична ресинхронизация на генериращия модул след непредвидено изключване от електрическата мрежа не се допуска.
Ресинхронизация може да се осъществи само
след разрешение от оператора на електрораз
пределителната мрежа.
(12) След смущение в електрическата мрежа
следаварийното възстановяване стойността на
активната мощност на синхронните модули
трябва да се осъществи в рамките на 1,5 s.
При парковите мод ули възстановяването
започва след 0,15 s, максималното време е
1,5 s и големината е достигане предходното
задание по активна мощност с точност 10 %.
(13) Операторът на електроразпределителната мрежа специфицира съдържанието
на обмена на информация и точен списък на
данните от генериращия модул.
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(14) Генериращи ят модул се изк лючва
автоматично от електрическата мрежа при
загуба на синхронизъм или при повреда в
регулиращите или управляващите системи,
което се уговаря с оператора на електро
разпределителната мрежа.
(15) Действието и настройките на регулиращите системи, релейните защити и автоматики
на генериращия модул, имащи отношение
към стабилността на електроразпределителната мрежа, се координират с оператора на
електропреносната мрежа.“
§ 25. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Операторът на електропреносната мрежа определя основни изисквания
към модули за производство на електрическа
енергия от тип C, с максимална мощност в
диапазона 5 MW ÷ 20 MW, присъединени към
мрежи средно напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може
да остава свързан към електрическата мрежа
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на
честотата

Минимален период на
експлоатация

47.5 Hz ÷ 48.5 Hz 30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz 30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz 30 минути

(3) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електрическата мрежа и
да работи при скорости на изменение на честотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
изискване генериращият модул да осигури
намаляване на заданието по активна мощност
по статична характеристика до минималната
си мощност на стабилна експлоатация, с чес
тотен праг 50,3 Hz и статизъм в диапазона
2 – 12 %.
(5) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
изискване генериращият модул да осигури
повишаване на заданието по активна мощност
по статична характеристика до максималната
си мощност на стабилна експлоатация, с честотен праг 49,7 Hz и статизъм в диапазона
2 – 12 %.
(6) При понижаване на честотата допустимото намаляване на способността за генериране на максимална активна мощност от
генериращия модул е, както следва:
Честота

Допустимо намаляване на максималната активна мощност

49.0 Hz

0 %

48.5 Hz

6 %

48.0 Hz

9 %

47.5 Hz

12 %
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(7) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
изискване генериращият модул да бъде оборудван с интерфейс за дистанционно намаляване
на генерираната активна мощност от оператора
на мрежата, към която е присъединен.
(8) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
минимални и максимални граници за скоростта на изменение на активната мощност
на генериращия модул, като взема предвид
специфичните характеристики на технологията
на първичния двигател.
(9) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
изискване системата за управление на генериращия модул да може да изпълнява заданието
по активна мощност на оператора на мрежата, към която е присъединен. Операторът на
електропреносната мрежа определя скоростта
за достигане на заданието и точността на
неговото изпълнение.
(10) Генериращият модул трябва да може
да остава свързан към електрическата мрежа и да продължава да работи стабилно при
к рат ковременни пони жени ст ойност и на
линейните напрежения в точката на присъе
диняване, следствие от повреди, съгласно
характеристиката на остатъчното напрежение
във функция от времето – преди, по време и
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди

Синхронни модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0.05 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.7 о.е.

t ≤ 0.45 s

U ≥ 0.8 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s

Таблица 2
Симетрични повреди

Паркови модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0.05 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.15 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s

Таблица 3
Несиметрични
повреди

Синхронни модули и
паркови модули

Линейно напрежение

Време – преди, по време
и след повредата

U ≥ 0 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.7 о.е.

t ≤ 1.5 s
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(11) Генериращият модул трябва да има
възмож ност за автоматично изк лючване,
когато напрежението в точката на присъе 
диняване достигне стойностите, съгласувани
от оператора на електропреносната мрежа.
(12) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
способността за отдаване/консумиране на
реактивна мощност от генериращия модул в
следните диапазони:
Диапазон по
реактивна
мощност

Вид на генериращия модул

-0.15 о.е. ≤ Q ≤ Синхронни модули
+0.55 о.е.
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ Паркови модули
+0.34 о.е.

(13) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа може да специфицира отдаване на допълнителна реактивна
мощност от генериращия модул за компенсиране потребността на линията до точката
на присъединяване.
(14) Синхронният модул за производство на
електрическа енергия трябва да бъде оборудван
със система за постоянно автоматично регулиране на възбуждането, като приоритетният
режим е „регулатор по напрежение“.
(15) Парковият модул за производство на
електрическа енергия трябва да може да регулира автоматично реактивната мощност или
напрежението в точката на присъединяване,
като режимът на регулиране се съгласува с
оператора на мрежата, към която е присъе
динен.
(16) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа има право да изис
ка участие на даден парков модул в бързия
(свръхпреходния) ток на к.с. в точката на
присъединяване при симетрични и несимет
рични повреди в мрежата. В тези случаи
операторът на елек т ропреносната м режа
специфицира техническите изисквания за
отклонението на напрежението и характеристиките на бързия ток.
(17) При необходимост операторът на електропреносната мрежа специфицира характеристиката U-Q/Pmax, в границите на която
парковият модул трябва да може да осигурява
реактивна мощност при максималната активна
мощност. Характеристиката U-Q/Pmax трябва
да е в рамките на обхватите: Q/Pmax=0,62
о.е.; U=0,22 о.е.
(18) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа специфицира хара к т ерис т и к а Q/ Pmax, в г ра н и ц и т е на
която парковият модул трябва да може да
осигурява реактивна мощност при активна
мощност под максималната. Характеристиката
Q/Pmax трябва да е в рамките на обхватите:
Q/Pmax=0,62 о.е.; P=1 о.е.
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(19) Автоматична ресинхронизация на генериращия модул след непредвидено изключване от електрическата мрежа не се допуска.
Ресинхронизация може да се осъществи само
след разрешение от оператора на мрежата,
към която е присъединен.
(20) При необходимост операторът на електропреносната мрежа специфицира изискване
към синхронните модули след хвърляне на
товар и захранване на собствените нужди
при отделяне от мрежата да могат да работят
най-малко два часа в този режим. Минималното време за повторно синхронизиране на
агрегатите на термичните синхронни модули след изключването си от електрическата
мрежа е 15 min.
(21) След смущение в електрическата мрежа
следаварийното възстановяване стойността на
активната мощност на синхронните модули
трябва да се осъществи в рамките на 1,5 s.
При парковите мод ули възстановяването
започва след 0,15 s, максималното време е
1,5 s и големината е достигане предходното
задание по активна мощност с точност 10 %.
(22) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа специфицира съдържанието на обмена на информация и точен
списък на данните от генериращия модул.
(23) Генериращи ят модул се изк лючва
автоматично от електрическата мрежа при
загуба на синхронизъм или при повреда в
регулиращите или управляващите системи,
което се уговаря с оператора на мрежата, към
която е присъединен.
(24) Операторът на електропреносната мрежа има право да специфицира параметрите
за качеството на произведената електрическа
енергия. Когато произведената електрическа
енергия не отговаря на критериите за качество, операторът на електропреносната мрежа
има право да прекрати достъпа на съответния
производител до електрическата мрежа, като
не му дължи компенсации в този случай.
Контрол по изпълнението на изискванията
може да се осъществява със специализирана
измервателна апаратура (регистратори или
мрежови анализатори), като настройките и
техническите характеристики се съгласуват
с оператора на електропреносната мрежа.
(25) По искане на оператора на електропреносната мрежа собственикът на генериращия
модул трябва да осигури технически данни за
изчисляване на т.к.с. и модели за симулация.
(26) При необходимост операторът на електропреносната мрежа специфицира необходимостта при даден парков модул от изкуствен
инерционен момент при бързи изменения на
честотата (преходни процеси).
(27) По искане на оператора на електро
преносната мрежа при възстановяване на
системата генериращите модули трябва да
имат способност за пускане без външно за
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хр анване в рамките на период, съгласуван с
оператора на електропреносната мрежа, и да
имат способността да участват в експлоатация
в островен режим.
(28) Действието и настройките на регулиращите системи, релейните защити и автоматики
на генериращия модул, имащи отношение
към стабилността на електроразпределителната мрежа, се координират с оператора на
електропреносната мрежа.
(29) Генериращите модули трябва да са
оборудвани с напреженова защита, която да
ги изключва автоматично от електрическата мрежа при отклонение на напрежението
извън диапазона 0,85 Un … 1,15 Un, с времезадръжка 3,0 s.
(30) Генериращите модули за производство
на електрическа енергия трябва да са оборудвани с честотна защита, която да ги изключва
от електрическата мрежа при отклонение на
честотата извън диапазона 47,5 Hz ... 50,3 Hz,
с времезадръжка 2,0 s.
(31) Парковите модули за производство на
електрическа енергия са длъжни да изпълняват
следните технически и режимни изисквания:
1. да предоставят и съгласуват с оператора на мрежата, към която се присъединяват, техническите параметри на основното
електрооборудване, което възнамеряват да
инсталират и присъединят;
2. параметрите на повишаващите трансформатори трябва да се съгласуват с оператора
на мрежата, към която се присъединяват;
3. не се допуска работа на парковите модули
в островен режим;
4. допустимата несиметрия на напреженията, предизвикана от парковите модули в
мястото на присъединяване към електричес
ката мрежа, е 3,0 %;
5. допустимото внасяне на хармоници от
парковите модули в мястото на присъединяване към електрическата мрежа е THD <= 8 %;
6. допустимите трептения (фликер), които
може да внесат парковите модули в мястото
на присъединяване към електрическата мрежа,
са Pst <= 0,9, Plt <= 0,7.
(32) При понижена пропускателна способност на електроразпределителната или
елек т ропреносната м режа и опасност от
повреди операторът на мрежата има право
да ограничава генерацията на модулите за
производство на електрическа енергия, включително изключване от електрическата мрежа.
Операторът на мрежата не дължи компенсации
на генериращите модули в този случай. При
поискване от генериращите модули операторът
на мрежата представя информация за причините, довели до ограничения в генерацията.
(33) При невъзможност за поддържане на
баланса между производство и потребление
в ЕЕС (критичен баланс от значително нама-

С Т Р.

164

ДЪРЖАВЕН

ляване на електропотреблението) операторът
на електропреносната мрежа има право да
изиска ограничаване генерацията на модулите
за производство на електрическа енергия по
видове технологии, включително изключване от електрическата мрежа. Операторът на
мрежата не дължи компенсации на генериращите модули в този случай. Съобщения за
ограниченията в генерацията на генериращите
модули при тази ситуация се публикуват от
оператора на електропреносната мрежа на
своя интернет сайт.
(34) Не се допуска присъединяване към
електрическата мрежа на ВяЕЦ с постоянна
скорост и асинхронни генератори с кафезен
ротор. Присъединените вече агрегати от този
тип могат да останат в работа до изчерпване
на експлоатационния им ресурс.“
§ 26. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Операторът на електропреносната мрежа определя основни изисквания
към модули за производство на електрическа
енергия от тип D, с максимална мощност
над 20 MW, присъединени към мрежа високо
напрежение.
(2) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електропреносната мрежа
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на
честотата

Минимален период на
експлоатация

47.5 Hz ÷ 48.5 Hz

30 минути

48.5 Hz ÷ 49.0 Hz

30 минути

49.0 Hz ÷ 51.0 Hz

Неограничен

51.0 Hz ÷ 51.5 Hz

30 минути

(3) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електропреносната мрежа
и да работи при скорости на изменение на
честотата df/dt, достигащи до стойност 2,5 Hz/s.
(4) Операторът на електропреносната мрежа
има право да изиска генериращият модул да
осигури намаляване на заданието по активна мощност по статична характеристика до
стойността на предвидения резерв на честотно
зависимия режим, с честотен праг 50,2 Hz
и статизъм в диапазона 2 – 10 % (участие в
първичното регулиране на честотата).
(5) Операторът на електропреносната мрежа
има право да изиска генериращият модул да
осигури повишаване на заданието по активна мощност по статична характеристика до
стойността на предвидения резерв на честотно
зависимия режим, с честотен праг 49,8 Hz
и статизъм в диапазона 2 – 10 % (участие в
първичното регулиране на честотата).
(6) Параметрите на изменението на активната мощност в честотно зависимия режим
трябва да бъдат: обхват на активната мощност, отнесен към максималната – до 5 % за
термичен генериращ модул и без ограничение за останалите генериращи модули; зона
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на нечувствителност – до 10 mHz; мъртва
зона – 20 mHz за термичен генериращ модул
и 50 mHz за останалите генериращи модули;
време за пълно активиране – 30 s; време на
отдаване – за цялото време на реалното отклонение на честотата и 15 min при симулирано
отклонение на честотата.
(7) Генериращият модул с честотно зависим режим трябва да предава в реално време
към центъра за управление на оператора на
електропреносната мрежа най-малко следните
сигнали: състояние (вкл./изкл.); задание по
активна мощност; измерена действителна
активна мощност; действителни настройки
на параметрите; статизъм и зона на нечув
ствителност.
(8) При понижаване на честотата допустимото намаляване на способността за генериране на максимална активна мощност от
генериращия модул е, както следва:
Честота

Допустимо намаляване на максималната активна мощност

49.0 Hz

0 %

48.5 Hz

6 %

48.0 Hz

9 %

47.5 Hz

12 %

(9) Операторът на електропреносната мрежа
специфицира минимални и максимални граници за скоростта на изменение на активната
мощност на генериращия модул, като взема
предвид специфичните характеристики на
технологията на първичния двигател.
(10) При необходимост операторът на електропреносната мрежа изисква системата за
управление на генериращия модул да може
да изпълнява заданието по активна мощност
на оператора на електропреносната мрежа
(автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности). Операторът на
електропреносната мрежа определя скоростта
за достигане на заданието и точността на
неговото изпълнение.
(11) Генериращият модул трябва да може да
остава свързан към електропреносната мрежа
при кратковременни понижени стойности на
линейните напрежения в точката на присъе
диняване, следствие от повреди, съгласно
характеристиката на остатъчното напрежение
във функция от времето – преди, по време и
след повредата, както следва:
Таблица 1
Симетрични повреди

Синхронни модули

Линейно напрежение Време – преди, по време
и след повредата
U ≥ 0 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.4 о.е.

t ≤ 0.45 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s
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Таблица 2
Симетрични повреди

Паркови модули

Линейно напрежение Време – преди, по време
и след повредата
U ≥ 0 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.25 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.85 о.е.

t ≤ 1.5 s

Таблица 3
Несиметрични
повр еди

Синхронни модули и
паркови модули

Линейно напрежение Време – преди, по време
и след повредата
U ≥ 0 о.е.

t ≤ 0.15 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 0.7 s

U ≥ 0.5 о.е.

t ≤ 1 s

U ≥ 0.7 о.е.

t ≤ 1.5 s

(12) Генериращият модул трябва да има
възмож ност за автоматично изк лючване,
когато напрежението в точката на присъединяване достигне стойностите, съгласувани
от оператора на електропреносната мрежа.
(13) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да специфицира
способността за отдаване/консумиране на
реактивна мощност от генериращия модул в
следните диапазони:
Диапазон по реактивна Вид на генериращия
мощност
модул
-0.1 о.е. ≤ Q ≤ +0.43 о.е. Синхронни модули
-0.28 о.е. ≤ Q ≤ +0.34 о.е. Паркови модули

(14) Генериращият модул трябва да остава
свързан към електропреносната мрежа и да
бъде експлоатиран при отклонение на линейното напрежение в точката на присъединяване,
както следва:
Обхват на напрежението

Период на
експлоатация

Към мрежа 110 и 220 kV
0.85≤U≤0.90 о.е.

t ≥ 60 min

0.9≤U≤1.118 о.е.

неограничен

1.118≤U≤1.15 о.е.

t ≥ 20 min

Към мрежа 400 kV
0.85≤U≤0.90 о.е.

t ≥ 60 min

0.9≤U≤1.05 о.е.

неограничен

1.05≤U≤1.1 о.е.

t ≥ 20 min

(15) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа може да специфицира отдаване на допълнителна реактивна
мощност от генериращия модул за компенсиране потребността на линията до точката
на присъединяване.
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(16) При необходимост операторът на
електропреносната мрежа има право да изис
ка участие на даден парков модул в бързия
(свръхпреходен) ток на к.с. в точката на присъединяване при симетрични и несиметрични
повреди в електропреносната мрежа. В тези
слу чаи операторът на елект ропреносната
мрежа специфицира техническите изисквания
за отклонението на напрежението и характеристиките на бързия ток.
(17) Операторът на електропреносната мрежа може да специфицира характеристиката
U-Q/Pmax, в границите на която генериращият
модул трябва да осигурява реактивна мощност
при максималната активна мощност. Характеристиката U-Q/Pmax трябва да е в рамките
на обхватите, както следва:
Диапазон по реактивна
мощност

Вид на генериращия
модул

Q/Pmax=0,53 о.е.;
U=0,15 о.е.

Синхронни модули

Q/Pmax=0,62 о.е.;
U=0,22 о.е.

Паркови модули

(18) Синхронният модул за производство
на електрическа енергия трябва да бъде оборудван със система за постоянно автоматично
регулиране на възбуждането, като приоритетният режим е „регулатор по напрежение“.
Възбудителната система на синхронния модул
трябва да е оборудвана със системен стабилизатор PSS. Типът, степента на резервираност,
параметрите и настройките на възбудителната
система трябва да се съгласуват с оператора
на електропреносната мрежа.
(19) Парковият модул за производство на
електрическа енергия трябва да може да регулира автоматично реактивната мощност или
да участва в регулирането на напрежението
в мястото на присъединяване, като режимът
на регулиране се съгласува с оператора на
електропреносната мрежа.
(20) Операторът на електропреносната
мрежа може да специфицира характеристика
∆Q/Pmax, в границите на която парковият
модул трябва да осигурява реактивна мощност
при активна мощност под максималната. Характеристиката ∆Q/Pmax трябва да е в рамките
на обхватите: ∆Q/Pmax=0,62 о.е.; ∆P=1 о.е.
(21) Генериращият модул трябва да бъде
оборудван с необходимото уст ройство за
проверка на синхронизма. Операторът на
електропреносната мрежа и собственикът на
генериращия модул се договарят относно настройките на устройствата за синхронизиране,
които трябва да бъдат в следните обхвати:
напрежение ∆U ≤ 10 %; честота ∆f ≤ 0.05 Hz;
фазов ъгъл ∆φ ≤ 20 градуса.
(22) Синхронизация на генериращия модул
към електропреносната мрежа се извършва
от собственика на модула след разрешение
от оператора на електропреносната мрежа.
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(23) Автоматична ресинхронизация на генериращия модул след непредвидено изключване
от електропреносната мрежа не се допуска.
Ресинхронизация може да се осъществи само
след разрешение от оператора на електро
преносната мрежа.
(24) Синхронните модули от ТЕЦ, ВЕЦ,
газова електрическа централа и газово-парова
електрическа централа, наричана по-нататък
ГПЕЦ, трябва да са пригодени за надеждно
преминаване от произволна работна точка
към отделяне от електропреносната мрежа
(хвърляне на товар) и режим на захранване на
собствени нужди. При това агрегатите трябва
да са в състояние да работят най-малко два
часа в този режим. Минималното време за
повторно синхронизиране на агрегатите на
тези модули след изключването си от електропреносната мрежа е 15 min.
(25) След смущение в електропреносната
мрежа следаварийното възстановяване стойността на активната мощност на синхронните
модули трябва да се осъществи в рамките на
1,5 s. При парковите модули възстановяването
започва след 0,15 s, максималното време е
1,5 s и големината е достигане предходното
задание по активна мощност с точност 10 %.
(26) Операторът на електропреносната
мрежа специфицира съдържанието на обмена
на информация и точен списък на данните от
генериращия модул.
(27) Генериращият модул се изк лючва
автоматично от електропреносната мрежа
при загуба на синхронизъм или при повреда
в регулиращите или управляващите системи,
което се уговаря с оператора на електропреносната мрежа.
(28) Операторът на електропреносната мрежа има право да специфицира параметрите
за качеството на произведената електрическа
енергия. Когато произведената електрическа
енергия не отговаря на критериите за качество, операторът на електропреносната мрежа
има право да прекрати достъпа на съответния производител до тази мрежа, като не му
дължи компенсации в този случай. Контрол
по изпълнението на изискванията може да се
осъществява със специализирана измервателна
апаратура (регистратори или мрежови анализатори), като настройките и техническите
характеристики се съгласуват с оператора на
електропреносната мрежа.
(29) По искане на оператора на електропреносната мрежа собственикът на генериращия
модул трябва да осигури технически данни за
изчисляване на ток на к.с. и модели за симулация със: синхронен генератор и първичен
двигател; регулатор на мощността; възбудителна система с PSS; модели на защити и
преобразуватели.
(30) При необходимост операторът на електропреносната мрежа специфицира необходимостта при даден парков модул от изкуствен
инерционен момент при бързи изменения на
честотата (преходни процеси).
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(31) По искане на оператора на електро
преносната мрежа при възстановяване на
системата синхронните модули трябва да имат
способност за пускане без външно захранване
на собствените нужди (черен старт) в рамките
на период, съгласуван с оператора на електропреносната мрежа, и да имат способността
да участват в експлоатация в островен режим
или енергиен коридор.
(32) Действието и наст ройк ите на регулиращите системи, релейните защити и
автоматики на генериращия модул, имащи
отношение към стабилността на електропреносната мрежа, се координират с оператора
на електропреносната мрежа.
(33) По искане на оператора на електро
преносната мрежа синхронните модули на
ВЕЦ са длъжни да приемат и изпълняват:
1. групово управление по активна мощност
и честота, ако операторът на електропреносната мрежа го изисква;
2. групово управление по напрежение и
реактивна мощност.
(34) По искане на оператора на електро
преносната мрежа синхронните модули на
термичните електрически централи са длъжни
да приемат и изпълняват групово управление
на възбуждането (ГУВ) по напрежение и реактивна мощност.
(35) Парковите модули за производство на
електрическа енергия са длъжни да изпълняват
следните технически и режимни изисквания:
1. да предоставят и съгласуват с оператора
на електропреносната мрежа техническите
параметри на основното електрооборудване,
което възнамеряват да инсталират и присъединят към електропреносната мрежа;
2. повишаващите трансформатори трябва
да могат да регулират напрежението под
товар в диапазон, съгласуван с оператора на
електропреносната мрежа;
3. не се допуска работа на парковите модули
в островен режим;
4. допустимата несиметрия на напреженията, предизвикана от парковите модули в
мястото на присъединяване към електропреносната мрежа, е 2,0 %;
5. доп уст имото внасяне на хармоници
от парковите модули в мястото на присъединяване към електропреносната мрежа е:
THD <= 3 %;
6. допустимите трептения (фликер), които
може да внесат парковите модули в мястото
на присъединяване към електропреносната
мрежа, са: Pst <= 0,8, Plt <= 0,6;
7. да са оборудвани с честотна защита, която
да ги изключва от електропреносната мрежа
при отклонение на честотата извън диапазона
47,5 Hz ... 50,3 Hz, с времезакъснение 2,0 s.
(36) При понижена пропускателна способност на електропреносната мрежа и опасност
от повреди операторът на електропреносната
мрежа има право да ограничава генерацията
на модулите за производство на електрическа
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енергия, включително изключване от електропреносната мрежа. Операторът на електропреносната мрежа не дължи компенсации
на генериращите модули в този случай. При
поискване от генериращите модули операторът на електропреносната мрежа представя
информация за причините, довели до ограничения в генерацията.
(37) При невъзможност за поддържане на
баланса между производство и потребление
в ЕЕС (критичен баланс от значително намаляване на електропотреблението) операторът на електропреносната мрежа има право
да ограничава генерацията на модулите за
производство на електрическа енергия по
видове технологии, включително изключване
от електропреносната мрежа. Операторът на
електропреносната мрежа не дължи компенсации на генериращите модули в този случай,
като съобщенията за ограниченията в генерацията на генериращите модули операторът
на електропреносната мрежа публикува на
своя интернет сайт.
(38) Не се допуска присъединяване към
електропреносната мрежа на ВяЕЦ с постоянна скорост и асинхронни генератори с кафезен
ротор. Присъединените вече агрегати от този
тип могат да останат в работа до изчерпване
на експлоатационния им ресурс.“
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „оборотите“ се добавя
„на синхронните модули за производство на
електрическа енергия“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички синхронни генератори с мощност над 1 MW трябва да бъдат оборудвани с
автоматичен регулатор на възбуждане, който
да осигурява поддържане на напрежението на
клемите на генератора с точност:
1. за генератори до 20 MW – не по-ниска
от ± 1,0 %;
2. за генератори над 20 MW – не по-ниска
от ± 0,5 %.“
3. Създават се ал. 3 – 13:
„(3) Автоматичните регулатори на възбуждане трябва да осигуряват възможност
за компенсиране на спада на напрежение в
блочния трансформатор или да разпределят
реактивната мощност между синхронните генератори, свързани към общи шини (статизъм
по реактивна мощност).
(4) Автоматичните регулатори на възбуждане трябва да притежават ограничители, гарантиращи оптималната и безопасната работа
на синхронните генератори. Настройките на
ограничителите трябва да бъдат координирани с настройките на съответните функции в
генераторните релейни защити.
(5) Автоматичните регулатори на възбуждане на синхронни генератори с мощност над
20 MW трябва да бъдат цифрови от пропорционално-интегрално-диференциален тип със
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съгласувана от оператора на електропреносната мрежа степен на резервиране на каналите.
(6) Автоматичните регулатори на възбуждане на синхронни генератори с мощност над
20 MW трябва да имат системен стабилизатор
(PSS), потискащ локалните и междусистемните
колебания на активната мощност. Типът, настройките и изпитанията на PSS се съгласуват
с оператора на електропреносната мрежа.
(7) Автоматичните регулатори на възбуждане при шунтово захранване на възбудителната
система трябва да осигуряват първоначално
възбуждане и плавен старт до достигане на
зададеното напрежение на изводите на генератора.
(8) Повишаващите трансформатори не
трябва да ограничават синхронните генератори да отдават реактивна мощност в целия
диапазон, определен от P-Q диаграмата на
генератора, без това да води до повишаване
на генераторното напрежение над 1,05 Un или
недопустимо понижаване на устойчивостта
им (под 20 %). За целта производителят предоставя на оператора на електропреносната
мрежа за съгласуване основните технически
парамет ри на предвидените повишаващи
трансформатори.
(9) Всички синхронни агрегати с мощност
над 1 MW трябва да бъдат оборудвани със
системи за автоматично регулиране на оборотите и активната мощност на турбината.
(10) Системите за автоматично регулиране
на турбината трябва да осигуряват възможност
за поддържане на зададената активна мощност
на генератора с точност:
1. за агрегати до 20 MW – не по-ниска от
± 2 %;
2. за агрегати над 20 MW – не по-ниска
от ± 1 %.
(11) Системите за автоматично регулиране
на оборотите на турбината на агрегатите,
които са предвидени да участват във възстановяването на електроенергийната система
след големи аварии, е необходимо да имат
възможност за развъртане при черен старт.
(12) Стартовите електрически централи,
предвидени за работа в енергиен коридор
или остров, трябва да имат режим на групово
управление на агрегатите по честота.
(13) Операторът на електропреносната
мрежа има право да контролира състояние
то, работата, настройките и техническата
документация на регулиращите системи на
всички генериращи модули, присъединени
към електропреносната мрежа.“
§ 28. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) При присъединяване на производители към електропреносната мрежа броят
на захранващите електропроводи и тяхното
направление се определя от критериите за
сиг у рност на присъедин яването съгласно
чл. 13 и 14.
(2) Присъединяването на производители
със синхронни генератори към електропре-
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носната мрежа трябва да осигурява нормална
работа на агрегатите при всички установени
режими на електроенергийната система и
тяхната устойчивост при преходни процеси.
(3) Сигурността на присъединяване на производителите към електропреносната мрежа
е с приоритет пред възможността за транзит
на външна електрическа енергия през техните
присъединителни съоръжения.“
§ 29. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии и с действащи в
страната стандарти, наредби и правилници“
се заменят с „наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1
от Закона за енергетиката и с действащи в
страната нормативни актове и стандарти“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“
се заменят с „наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1
от Закона за енергетиката“, след което се
поставя запетая и се добавя „които могат
да бъдат или две надлъжно-диференциални,
или две дистанционни защити“, а изречение
второ се заличава.
3. В ал. 5, изречение първо думата „тристъпална“ се заменя с „четиристъпална“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) При присъединяване чрез електропроводи се използват две надлъжно-диференциални или две дистанционни защити на свързващите електропроводи. При присъединяване
на ФЕЦ и ВяЕЦ двете релейни защити на
свързващите електропроводи задължително
трябва да бъдат надлъжно-диференциални.“
5. В ал. 12 думата „мрежата“ се заменя с
„електрическата мрежа“.
§ 30. В чл. 53, ал. 4 думите „с електричес
ката мрежа“ се заменят със „със съответната
електрическа мрежа“, а думите „на съответната
мрежа“ се заменят с „на тази мрежа“.
§ 31. В чл. 54, ал. 2 думите „атомни електроцентрали“ се заменят с „АЕЦ“.
§ 32. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „електрическата мрежа“ се
заменят с „електроразпределителната мрежа“.
2. В ал. 2 думата „мрежата“ са заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
3. В ал. 3 думата „мрежата“ се заменя с
„електропреносната мрежа“.
§ 33. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Присъединяването на обекти на
операторите на електроразпределителните
мреж и към елект ропреносната мрежа се
извършва по реда на част четвърта „Присъединяване на обекти на оператори на разпределителните мрежи към преносната мрежа“
на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за
енергетиката.“
§ 34. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
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„(2) Ползването се извършва чрез пренасяне на постъпилата мощност/електрическа
енерги я от у редбите на доставчиците на
електрическа енергия в определени възли на
електропреносната мрежа и преразпределение/
потребление на мощност/електрическа енергия от същите или други възли чрез уредбите
на операторите на електроразпределителните мрежи и/или клиентите при обезпечени
системни показатели – честота, напрежение,
сигурност.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторът на елект ропреносната
мрежа определя и контролира максимално
допустимата мощност, която може да постъпи
във/или съответно да бъде потребена от всеки
възел на електропреносната мрежа през всеки
период, за да не бъдат нарушени показателите
на електроенергийната система и границите,
осигуряващи експлоатационната сигурност.“
3. В ал. 4 след думата „достъп“ се добавя
„и/или пренос“, а думата „преносната“ се
заменя с „електропреносната“.
§ 35. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на електропреносната
мрежа, доставящи електрическа енерги я,
които са получили право на ползване на
електропреносната мрежа и системните услуги, доставят в електропреносната мрежа
договорената от тях електрическа енергия въз
основа на разрешени от оператора на електро
преносната мрежа графици за доставки през
всеки единичен пазарен интервал (период на
сетълмент), а потребителите ползватели на
електропреносната мрежа получават от нея
договорената от тях електрическа енергия въз
основа на разрешени от оператора на електропреносната мрежа графици за доставки.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Алинея 1 се прилага за акумулиращите мощности в зависимост от режима им
на работа.“
3. Съществуващата ал. 2 става ал. 3 и се
изменя така:
„(3) През електропреносната мрежа се пренася доставената от ползвателите доставчици
на електрическа енергия до ползвателите
потребители в съответствие с диспечираните
от оператора на електропреносната мрежа
графици за доставки, електрическата енергия
за балансиране, електрическата енергия за
технологични разходи в електропреносната
мрежа, междусистемни графици за обмен
на електрическа енергия, в т.ч. графици за
компенсиране на нежеланите отклонения.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
5. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алинея 3 в частта, касаеща графици
за компенсиране на нежеланите отклонения,
се прилага до момента на активно участие
на оператора на електропреносната мрежа
в европейската платформа за уравняване на
дисбалансите на ЕМОПС-Е.“
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6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Операторът на елект ропреносната
мрежа осъществява общия баланс между производството и потреблението на електрическа
енергия в зоната/блока за управление (контролния блок) чрез съвместното използване
на резервите за първично регулиране на честотата, автоматично и ръчно възстановяване
на плановата честота и обменните мощности,
предоставяни от доставчиците в контролния
блок и/или други контролни блокове от съответния регион или синхронна зона съгласно
процедури за управление на дисбалансите, в
т.ч. трансгранични. Съотношенията между
резервите, предоставяни от доставчиците в
контролния блок и тези от други контролни
блокове от съответния регион или синхронна зона, се определят съгласно Регламент
(ЕС) 2017/2195, като доставчиците им следва
да изпълняват техническите изисквания на
тези правила и в случай че не се ползват
платформите за балансиране на ЕМОПС-Е,
да осигурят за своя сметка всички разходи,
свързани с преноса на електрическата енергия по междусистемните сечения, в т.ч. и не
само – мрежови тарифи, митническо облагане
и преносна способност.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Въз основа на тръжни процедури операторът на електропреносната мрежа изкупува
от класираните доставчици необходимата за
сигурността на ЕЕС разполагаемост за допълнителни услуги под формата на резерви
за първично регулиране на честотата, автоматично и ръчно вторично регулиране на честота и обменните мощности и ги предоставя
на всички ползватели на електропреносната
мрежа заедно със системните услуги, които
той извършва.“
8. Създава се нова ал. 8:
„(8) Резервите за заместване са съвкупността от предложения за балансиране на
доставчиците на балансиращия пазар, за които
операторът на електропреносната мрежа не
дължи заплащане за разполагаем резерв, но
може да активира по реда на правилата по
чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.“
9. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно
ал. 9, 10 и 11 и се изменят така:
„(9) При възникване на обстоятелства,
застрашаващи сигурността на работата на
електроенергийната система или на части от
нея, операторът на електропреносната мрежа
има право временно да спира изпълнението
на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия по тях при
условия и по начин, описани в правилата
по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката и
наредбите по чл. 74, ал. 1 и чл. 115 от Закона
за енергетиката.
(10) Взаимните задължения между ползвателите на преносната мрежа при процеса на
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ползване на тази мрежа и системните услуги,
както и при балансирането на графиците за
доставка се определят след периода на ползване (доставката) по ред и начин, определени в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за
енергетиката.
(11) Операторът на електропреносната мрежа санкционира нарушителите на договорените с ползвателите є технически изисквания
за надеждна работа на електроенергийната
система съгласно условията на договора за
достъп.“
§ 36. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срокове и по начин, указани в глава
пета и в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката, лицето по ал. 2 кореспондира
с оператора на електропреносната мрежа относно графиците за доставки в балансиращата
група и за обмен между балансиращата група
и други ползватели на електропреносната
мрежа и/или балансиращи групи.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето по ал. 2 носи отговорност за
баланса на групата по отношение на други
балансиращи групи и/или ползватели на електропреносната мрежа и е страна по сделките
с балансираща енергия относно графиците за
обмен на групата с други балансиращи групи и/
или ползватели на електропреносната мрежа.“
§ 37. В чл. 67 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато обектите по ал. 1 принадлежат
към една балансираща група, но преносът на
електрическа енергия се осъществява през
елементи на електропреносната мрежа, координаторът изготвя и представя на оператора
на електропреносната мрежа отделен график
само за тази енергия.“
§ 38. В чл. 69 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За анализи на потреблението на електрическа енергия и корекция на годишната
прогноза операторите на електроразпределителните мрежи/крайните снабдители предоставят на оператора на електропреносната
мрежа отчетни данни за всеки месец на
текущата година до края на всяко тримесечие за: месечен енергиен баланс с данни за
електрическата енергия, постъпила в разпределителната мрежа, по източници, обмени
със съседни оператори на електроразпределителни мрежи/крайни снабдители и клиенти
по тарифни групи, технологични разходи за
разпределение на електрическата енергия.
(2) Операторите на електроразпределителните мрежи/крайните снабдители предоставят
на оператора на електропреносната мрежа
отчетни данни съобразно лицензионните си
задължения за всеки месец на предходната
календарна година за целите на инвестиционното и на годишното планиране до края
на м. януари на текущата година за въведени
в експлоатация модули за производство на
електрическа енергия, присъединени към
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електроразпределителната мрежа, в т.ч. тип,
диспечерско наименование, местонахождение,
място на присъединяване (подстанция/извод)
и инсталирана мощност.
(3) За целите на ежедневното планиране
операторите на електроразпределителните
мрежи предоставят на оператора на електро
преносната мрежа в рамките на текущия ден:
1. измерени товарови профили от последното отчитане за производството по типове
производители с инсталирана мощност 30 kW
и по-голяма, присъединени към електрораз
пределителната мрежа;
2. отчетен активен поток за периода на
сетълмент през силовите трансформатори за
разпределителната мрежа по административни
области.“
§ 39. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „/крайни снабдители“
се заличават, думата „преносната“ се заменя
с „електропреносната“, а думата „март“ се
заменя с „декември“.
2. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. получени заявки за присъединяване на
нови електропроизводствени мощности към
електроразпределителната мрежа, в т.ч. тип,
диспечерско наименование, местонахождение,
място на присъединяване (подстанция/извод)
и инсталирана мощност;“.
§ 40. В чл. 71 думите „Клиентите, присъединени към преносната мрежа,“ се заменят
с „Ползвателите на електропреносната мрежа“, думата „електроенергия“ се заменя с
„електрическа енергия“, а думата „март“ се
заменя с „януари“.
§ 41. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Производителите ползватели на преносната мрежа“ се заменят с
„Ползвателите на електропреносната мрежа“,
а думата „март“ се заменя с „декември“.
2. В ал. 2 думите „Клиентите, присъединени към преносната мрежа,“ се заменят с
„Ползвателите на електропреносната мрежа“,
а думата „преносната“ се заменя с „електро
преносната“.
3. В ал. 3 думите „Клиентите, присъединени към преносната мрежа,“ се заменят с
„Ползвателите на електропреносната мрежа“,
а думата „електроенергия“ се заменя с „електрическа енергия“.
§ 42. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторите на електроразпределителните мрежи предоставят на оператора на
електропреносната мрежа за всяка подстанция
(РУ), присъединена към електропреносната
мрежа, прогнозни месечни данни за следващия ценови/регулаторен период за целите на
планирането до 31 януари на текущата година,
както следва:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Операторите на електроразпределителните мрежи предоставят на оператора
на електропреносната мрежа за целите на
планирането до 31 януари на текущата година следните прогнозни месечни данни за
следващия регулаторен период:“.
3. В ал. 2, т. 2 думата „електроенергия“ се
заменя с „електрическа енергия“, а думите
„/крайни снабдители“ се заличават.
4. В ал. 2 т. 3 и 4 се заличават.
§ 43. Член 74 се отменя.
§ 44. Член 75 се отменя.
§ 45. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. За целите на годишното и месечното планиране производителите ползватели
на електропреносната мрежа предоставят на
оператора на електропреносната мрежа до
31 януари на текущата година следните прог
нозни месечни данни за следващия ценови/
регулаторен период:
1. за собствените източници на електрическа енергия:
а) количества електрическа енергия, планирани за доставяне в електропреносната мрежа;
б) максимални и минимални стойности
за активната и реактивната мощност на
производствените източници в третата сряда
от месеца;
2. сумарни месечни графици за доставка
на електрическа енергия за следващия регулаторен период по сключени към тази дата
двустранни договори с клиенти в или извън
страната и заангажираната за тези цели разполагаемост;
3. сумарни месечни графици за доставка
на електрическа енергия за следващия регулаторен период, по които предстои да бъдат
сключени двустранни договори с клиенти в
или извън страната, и необходимата за целта
разполагаемост.“
§ 46. В чл. 78 т. 4 се изменя така:
„4. влиянието на принудения помпен режим
на помпено-акумулираща водноелектрическа
централа, наричана по-нататък и ПАВЕЦ,
върху товаровите диаграми;“.
§ 47. Член 79 се отменя.
§ 48. В глава пета наименованието на
раздел II се изменя така:
„Раздел II
Норма за надеждност. Оценка на адекватността на енергийните ресурси“.
§ 49. Член 80 се изменя така:
„Чл. 80. (1) Операторът на електропреносната мрежа извършва оценка на адекватността, базирана на норма на надеждност, която
посочва по прозрачен начин необходимото
равнище на сигурност на доставките.
(2) Стойността на нормата за надеждност
се изчислява, като се използва най-малко
стойността на загубите от прекъсване на
електроснабдяването, както и стойността на
разходите за нова мощност за даден срок, и
се изразява като „очаквана непредоставена
електрическа енергия“ и „очаквани загуби от
прекъсване на електроснабдяването“.“
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§ 50. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на електропреносната мрежа предоставя ежегодно на ЕМОПС-Е необходимите данни, за да се извършва оценката
на адекватността на европейските ресурси за
десетгодишен период.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производителите на електрическа енергия и други участници на пазара представят на
оператора на електропреносната мрежа данни
относно очакваното използване на производствените ресурси, като отчитат наличието на
първични ресурси и подходящи сценарии за
планираното търсене и предлагане.“
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 51. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. (1) Оценките на адекватността
на националните ресурси за десетгодишен
период имат регионален обхват и се основават
на методика, одобрена от АСРЕ.
(2) Оценките на адекватността на националните ресурси за десетгодишен период
съдържат референтните централни сценарии
за прогнозираното търсене и предлагане,
включително икономическа оценка на вероят
ността за излизане от експлоатация, спиране
на експлоатацията, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане
на целите за енергийната ефективност и за
свързаност между електроенергийните системи и подходяща чувствителност на екстремни
метеорологични събития, хидроложки условия, цените на едро и развитието на цената
на въглеродните емисии.
(3) Референтните централни сценарии по
ал. 2 се базират на актуалния интегриран
национален план за енергетика и климат.
(4) Оценките на адекватността на националните ресурси за десетгодишен период може да
вземат предвид допълнителна чувствителност
освен тази, посочена в ал. 2. В такива случаи
в оценките на адекватността на националните
ресурси може:
1. да се правят допускания, при които да
се отчитат особеностите на националното
търсене и предлагане на електрическа енергия;
2. да се използват инструменти и съгласувани скорошни данни, които са в допълнение
на използваните от ЕМОПС-Е за оценка на
адекватността на европейските ресурси.
(5) При оценяването на приноса на доставчиците на капацитет, разположени в друга
държава членка за сигурността на доставките на обхванатите от тях пазарни зони, в
оценките на адекватността на националните
ресурси се използва методика за изчисляване
на максималния входен капацитет за транс
гранично участие.
(6) До оценките на адекватността на националните ресурси за десетгодишен период
се осигурява публичен достъп.
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(7) Когато при оценката на адекватността
на националните ресурси за десетгодишен
период се установи опасение за адекватността, което не е било установено при оценката
на адекватността на европейските ресурси,
оценката на адекватността на националните
ресурси включва причините за разликите
меж ду двете оценки на адекватността на
ресурсите, в това число и подробности за
използваната чувствителност и съответните
заложени допускания.
(8) Операторът на електропреносната мрежа публикува оценката на адекватността на
националните ресурси, която се представя
на АСРЕ.
(9) Операторът на електропреносната мрежа
взема предвид становището на АСРЕ и когато
е необходимо, променя своята окончателна
оценка. Ако реши да не вземе напълно предвид становището на АСРЕ, той публикува
публично подробно мотивиран доклад.
(10) В случаите на ал. 7 операторът на електропреносната мрежа информира незабавно
комисията и министъра на енергетиката.“
§ 52. Създава се чл. 81б:
„Чл. 81б. (1) Операторът на електропреносната мрежа извършва краткосрочен анализ на
адекватността на контролната зона, като прави
оценка на общото възможно производство в
своята контролна зона и възможностите за
внос през границите на зоната с цел да задоволи общото потребление в своята контролна
зона при различни сценарии на експлоатация,
като взема предвид необходимото ниво на
резервите на активна мощност, като:
1. използва най-новите планове за разполагаемост и най-новите налични данни за:
а) способностите на модулите за производство на електрическа енергия;
б) междузоновата преносна способност;
в) възможната реакция на потреблението;
2. взема предвид влиянието на производството от възобновяеми енергийни източници
и на товара;
3. оценява вероятността за възникване на
неизпълнение на задължителните показатели
за адекватност и очаквана продължителност,
както и очакваното количество недоставена
енергия;
4. уведомява за случаите по т. 3 комисията,
министъра на енергетиката и всички останали оператори на електропреносни мрежи
посредством средата за данни за оперативно
планиране на ЕМОПС-Е.
(2) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа извършва анализ на адекватността на
контролната зона за период до една седмица
напред включително, като:
1. дава своя принос за изготвянето на
общоевропейската годишна лятна и зимна
прогноза за адек ватност та, като прилага
методиката, приета от ЕМОПС-Е, посочена
в чл. 8, параграф 3, буква е) от Регламент
(ЕО) № 714/2009, относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на
електроенергия;
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2. два пъти в годината извършва анализ на
адекватността на контролната зона, съответно
за предстоящия летен и зимен сезон, като
взема предвид общоевропейски сценарии в
съответствие с общоевропейската годишна
лятна и зимна прогноза за адекватност на
производството;
3. актуализира своите анализи на аде
кватността на контролната зона, ако установи
предполагаема промяна в разполагаемостта
на модули за производство на електрическа
енергия, в оценките за товарите, оценките за
производството от възобновяеми енергийни
източници, или междузоновата преносна способност, които могат съществено да повлияят
на очакваната адекватност.
(3) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа извършва анализ на адекватността на
контролната зона за ден напред и в рамките
на деня, като:
1. извършва анализ на адекватността на
контролната зона за времевите интервали „ден
напред“ и „в рамките на деня“ въз основа на:
а) търговските графици;
б) прогнозирания товар;
в) прогнозираното производство от възобновяеми източници;
г) резервите на активна мощност;
д) възможностите на контролната зона за
внасяне и изнасяне в съответствие с междузоновата преносна способност;
е) възможностите на модулите за производство на електрическа енергия и тяхното
състояние на разполагаемост;
ж) възможностите на потребяващите съоръжения, при които реакцията на потреблението е в съответствие с техните състояния
на разполагаемост;
2. извършва оценка на:
а) минималното ниво на внос и максималното ниво на износ, които не нарушават
адекватността на неговата контролна зона;
б) очакваната продължителност на потенциално възникване на неизпълнение на
задължителните показатели за адекватност;
в) количеството енергия, което не е предоставено поради възникване на неизпълнение на
задължителните показатели за адекватност;
3. уведомява комисията и министъра на
енергетиката, когато в резултат на анализа от
т. 1 се установи, че не е изпълнено изискването за адекватност, като представя анализ на
причините и предлага действия за смекчаване
на последиците.
(4) Операторът на електропреносната мрежа
предоставя на координатора за регионалната сигурност информацията, необходима за
извършването на оценките на регионалната
адекватност, включително:
1. очаквания сумарен товар и разполагаемите ресурси за реакция на потреблението;
2. разполагаемостта на модулите за производство на електрическа енергия;
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3. границите, осигуряващи експлоатационна сигурност.“
§ 53. Членове 82, 83, 84 и 85 се отменят.
§ 54. В глава пета наименованието на
раздел III се изменя така:
„Раздел III
Планиране, разпределяне и съставяне на годишни графици за разполагаемост. Графици
за производство на електрическа енергия“.
§ 55. В глава пета, раздел III се създават
чл. 85а, 85б, 85в и 85г:
„Чл. 85а. Предварителното планиране на
годишните разполагаемости и на годишните
престои на модулите, доставящи електрическа
енергия, се извършват по следната процедура:
1. до 30 юни на текущата година операторът на електропреносната мрежа изпраща
напомнителни писма до всички ползватели на
електропреносната мрежа, доставящи електрическа енергия, във връзка със задълженията
им, произтичащи по т. 2;
2. всички ползватели на електропреносната мрежа, доставящи електрическа енергия,
изпращат на оператора на електропреносната
мрежа до 1-ви август на текущата година
обосновани първоначални предложения за
ремонтни програми през следващата година,
които включват:
а) диспечерско наименование на модул;
б) декларирана мощност на модул;
в) продължителност на планирания ремонт;
г) предпочитан период на провеждане на
ремонта и допустими размествания;
3. освен информацията по т. 2 производителите на ВЕЦ с инсталирана мощност, поголяма от 40 MW, изпращат на оператора на
електропреносната мрежа и информация за:
а) прогнозите за хидроложката обезпеченост,
наличните и очакваните водни количест ва във водоемите;
б) техническите ограничения при каскадна
работа на ВЕЦ;
в) спазването на изискванията за комплексно използване на водите;
4. по критерий за максимална надеждност
и равномерна месечна адекватност операторът на електропреносната мрежа съставя
предварителна програма за разполагаемост
и предварителна програма за престоите на
производствените модули на основата на направените обосновани предложения по т. 2 и 3,
като отчита изискванията на:
а) прогнозното потребление в страната;
б) дългосрочните договори за покупка/
продажба на електрическа енергия;
в) необходимите резерви за регулиране на
честотата и обменните мощности;
5. операторът на електропреносната мрежа
представя на ползвателите на електропреносната мрежа, доставящи електрическа енергия,
предварителната програма за разполагаемост
и предварителната програма за планирани
престои до 15 септември на текущата календарна година;
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6. операторът на електропреносната мрежа
и засегнатите страни провеждат консултации за
постигане на договореност в случаите, когато
не е възможно приемането на първоначалното
предложение;
7. когато не може да бъде постигнато
съгласие, операторът на електропреносната
мрежа има право да определи съответните
периоди на престой, като изхожда от изиск
ванията по т. 4;
8. операторът на електропреносната мрежа
изготвя програма за общата разполагаемост
и окончателната ремонтна програма до 1-ви
декември на текущата година и я изпраща на
ползвателите на електропреносната мрежа,
доставящи електрическа енергия;
9. операторът на електропреносната мрежа
предоставя на министъра на енергетиката
прогнозни данни за излишък/недостиг на
разполагаемост в страната през отделните
месеци на следващата година в срок до 1-ви
декември на текущата година;
10. изменения в общата разполагаемост и
окончателната ремонтна програма по т. 8 се
извършват текущо през годината, когато са
изпълнени изискванията за надеждност на
снабдяването с електрическа енергия, следвайки реда съгласно наредбата по чл. 115 от
Закона за енергетиката.
Чл. 85б. Краткосрочните престои за ремонти на модули и/или съоръжения за съхранение
на енергия трябва да бъдат планирани като
процент от разполагаемостта през годината,
без да се регламентира предварително периодът на тяхното провеждане в годишния
план. Конкретният период за провеждане на
краткосрочния престой се определя чрез подаване на писмена заявка от производителите
до оператора на електропреносната мрежа в
съответствие с изискванията на наредбата
по чл. 115 от Закона за енергетиката и съответното разрешение, дадено от оператора на
електропреносната мрежа.
Чл. 85в. Процедурата при принудителни
престои на генериращи модули е, както следва:
1. в случаите, когато модул принудително излиза от работа, съответният ползвател
трябва незабавно да информира оператора
на електропреносната мрежа за събитието;
2. засегнатата страна трябва възможно
най-скоро да предостави на оператора на
електропреносната мрежа информация за
вероятната продължителност на принудителното спиране и друга информация, която е
свързана със събитието.
Чл. 85г. (1) За провеж дане на планови
ремонти операторът на електропреносната
мрежа дава разрешения съгласно наредбата
по чл. 115 от Закона за енергетиката.
(2) В деня на започването на плановия
ремонт операторът на електропреносната
мрежа трябва да оцени конкретните условия
на работа на електроенергийната система и
може да отложи планирания ремонт в случа-
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ите, когато не са изпълнени изискванията за
надеждност на снабдяването с електрическа
енергия.
(3) Операторът на електропреносната мрежа съгласува със засегнатия производител
нов срок за провеждане на плановия ремонт,
като във всеки случай отлагането не може
да надвишава 7 календарни дни, освен ако
страните не се споразумеят за друго.“
§ 56. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се отменят.
2. Ал. 4 се изменя така:
„(4) За целите на годишното и месечното
планиране и управление режима на работа на
електроенергийната система до 15 ноември на
текущата година операторите на електрораз
пределителни мрежи и клиенти, ползватели
на електропреносната мрежа, предоставят на
оператора на електропреносната мрежа следните месечни данни за следващата година:
1. производствени източници, ползватели
на електроразпределителната мрежа, съответно собствени източници на електрическа
енергия, както следва:
а) доставени в електрическата мрежа на
ползвателя количества електрическа енергия;
б) максимални и минимални стойности за
активната и реактивната мощност на производствените източници;
2. сумарни месечни графици за доставка
на електрическа енергия за следващата календарна година по сключени към тази дата
двустранни договори с производители/доставчици в или извън страната и заангажираната
за тези цели разполагаемост;
3. сумарни месечни графици за доставка
на електрическа енергия за следващата календарна година, по които предстои да бъдат
сключени двустранни договори с производители/доставчици в или извън страната и
необходимата за целта разполагаемост.“
§ 57. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 ду мите „преносната мрежа“
се заменят с „електропреносната мрежа“, а
думата „мрежата“ се заменя с „тази мрежа“.
2. В ал. 1, т. 1 думата „електроенергия“ се
заменя с „електрическа енергия“, а думата
„мрежата“ се заменя с „електропреносната
мрежа“.
3. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. ползвателите производители заявяват
при оператора на електропреносната мрежа
исканите от тях изменения в разполагаемостта
на производствените агрегати или елементи
на електрическата мрежа в сроковете и при
условията на наредбата по чл. 115 от Закона
за енергетиката.“
4. В ал. 2 ду мите „преносната мрежа“
се заменят с „електропреносната мрежа“, а
думата „мрежата“ се заменя с „тази мрежа“.
§ 58. Член 89 се изменя така:
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„Чл. 89. (1) За целите на ежедневното планиране ползвателите на съответната електрическа мрежа и операторът на електропреносната мрежа прилагат следната процедура за
договаряне режима на ползване на съответната
мрежа „през следващия ден“:
1. ползвателите производители, присъединени към електропреносната мрежа, изпращат
брутни графици за производство на централата
и по отделни агрегати съгласно сроковете
и условията в правилата по чл. 91, ал. 2 от
Закона за енергетиката;
2. операторите на електроразпределителните мрежи и координатори на балансиращи
групи са задължени да изпращат агрегирана
информация за производство/консумация по
период на сетълмент в съответната мрежа
и/или група съгласно сроковете и условията в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за
енергетиката;
3. нетни графици, съставени за периода на
сетълмент, за „следващия ден“ се изпращат
съгласно сроковете и условията в правилата
по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката;
графиците на производителите не могат да
нарушават договорените технически характеристики на агрегатите, в т.ч. работния
диапазон, както и условията за достъп до
съответната електрическа мрежа;
4. операторът на електропреносната мрежа
съгласува със засегнатите оператори на зони/
блокове за управление и представя в Северния център за координиране на графиците в
Синхронната зона на Континентална Европа
към ЕМОПС-Е графици за междусистемен
обмен в сроковете и при условията на многостранното споразумение, както и правилата, действащи в ЕМОПС-Е; този процес
се осъществява посредством известяване на
графиците в платформата за проверка (RG
CE Verification Platform).
(2) След получаване на нетните графици
за реализация на пазара за „следващия ден“
доставчиците на балансираща енергия изпращат на оператора на електропреносната
мрежа предложения за балансиране съгласно
сроковете и при условията в правилата по
чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.
(3) Режимът на ползване на електропреносната мрежа през „следващия ден“ се определя
в съответствие с глава шеста „Управление на
електроенергийната система в реално време“
и при условията съгласно правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката.
(4) Брутните графици на производителите
се съобразяват с договорените допълнителни услуги с оператора на електропреносната
мрежа в съответствие с правилата по чл. 91,
ал. 2 от Закона за енергетиката.
(5) При неизпълнение изискванията по ал. 1
операторът на електропреносната мрежа има
право да не валидира брутните графици на
производителите доставчици на допълнителни
услуги, ако се нарушава сигурната и надеждна
работа на ЕЕС.
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(6) В случаите по ал. 2 производителите
доставчици на допълнителни услуги коригират брутните си графици за производство
съобразно договорените допълнителни услуги
с оператора на електропреносната мрежа.“
§ 59. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1, буква „е“ след думата „регулиране“
се добавя „на честотата“.
2. В т. 1 буква „ж“ се изменя така:
„ж) ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на честотата;“.
3. В т. 2, буква „в“ след думата „регулиране“
се добавя „на честотата“.
4. В т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на честотата;“.
5. В т. 2, буква „д“ преди думата „мрежа“
се добавя „електрическа“.
§ 60. В глава пета наименованието на
раздел IV се изменя така:
„Раздел IV
Планиране и договаряне на допълнителните
услуги“.
§ 61. В чл. 93, ал. 3 думата „мрежата“ се
заменя с „тази мрежа“.
§ 62. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. Допълнителните услуги за контрол
на честотата включват:
1. участие на производствените агрегати в
първично регулиране на честотата (честотно
зависим режим);
2. участие на производствените агрегати
в ръчни и автоматични резерви за вторично
регулиране на честотата.“
§ 63. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Разполагаемостта на генериращи модули за предоставяне на допълнителни
услуги се договарят и заплащат отделно от
електрическата енергия вследствие участие в
регулирането/балансирането.
(2) За изпълнението на задълженията си
във връзка с регулирането на честотата и
обменните мощности операторът на електропреносната мрежа планира доставката на
всички допълнителни услуги съгласно чл. 94,
както следва:
1. резервът за първично регулиране на честотата се планира за всеки следващ месец в
срока, определен в правилата по чл. 91, ал. 2
от Закона за енергетиката, като се разпределя равномерно между различни доставчици
съгласно следните принципи:
а) резервът се разпределя само меж ду
доставчици, отговарящи на изискванията
за постоянно във времето предоставяне; на
техническите изисквания по чл. 150, ал. 4 и
имащи договори за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия;
б) за всеки модул на доставчик на резерв
определеният размер на резерва трябва да
бъде равен на договорения в договорите по
т. 1, буква „а“;

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

в) сумата от разпределения резерв между
доставчиците не трябва да надхвърля определения размер по чл. 150, ал. 3;
г) разпределеният резерв между доставчиците се съобразява със съгласуваната ремонтна
програма на отделните модули;
д) разпределеният резерв между доставчиците е съобразно заявените от тях планирани
за работа модули през следващия месец от
договорите по т. 1, буква „а“;
е) резервът се разпределя на пропорционален принцип между доставчиците съобразно
договорените диапазони с доставчиците за
модули по т. 1, буква „д“;
ж) за случаите на установено непълноценно
отдаване на резерва за първично регулиране
при реално изменение на честотата или при
изпитания на конкретен модул същият не
се взема предвид при разпределението по
т. 1, буква „е“ до доказано отстраняване на
проблема;
2. автоматичният резерв за вторично регулиране на честотата и обменните мощности,
определен по чл. 98, ал. 4, т. 1 и 2, се планира за всеки следващ месец в срока, определен в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката, като се разпределя между
доставчиците, съгласно следните принципи:
а) резервите се разпределят само между агрегати, отговарящи на техническите
изисквания по чл. 151, ал. 3, т. 5, 6, 7, 8, 9
и 10 и имащи договори за предоставяне на
допълнителни услуги и участие в пазара на
балансираща енергия;
б) за всеки агрегат на доставчик определеният размер на резерва трябва да бъде в
рамките на договорения диапазон в договорите
по т. 2, буква „а“ и съобразно разпределението
по т. 1, буква „е“;
в) сумата от разпределения резерв между
доставчиците не трябва да надхвърля определения размер по чл. 98, ал. 4, т. 1;
г) разпределеният резерв между доставчиците се съобразява със съгласуваната ремонтна
програма на отделните агрегати;
д) разпределеният резерв между доставчиците е съобразно заявените от тях планирани
за работа агрегати през следващия месец;
е) резервът се разпределя между доставчиците спрямо общия им диапазон на агрегатите
по т. 2, буква „д“;
ж) за случаите на установено некачествено
отдаване на резерва за автоматично възстановяване на планираните честота и обменни
мощности при изпитания на конкретен агрегат същият не се взема предвид при разпределението по т. 2, буква „е“ до доказано
отстраняване на проблема;
3. ръчният резерв за вторично регулиране на
честотата и обменните мощности, определен
по чл. 98, ал. 4, т. 1 и 2, се планира за всеки
следващ месец в срока, определен в правилата
по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката, като
се разпределя между доставчиците, съгласно
следните принципи:
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а) резервите се разпределят само между агрегати, отговарящи на техническите
изисквания по чл. 151, ал. 3, т. 5, 6, 7, 8, 9
и 10 и имащи договори за предоставяне на
допълнителни услуги и участие в пазара на
балансираща енергия;
б) за всеки агрегат на доставчик определеният размер на резерва трябва да бъде в
рамките на договорения диапазон в договорите
по т. 3, буква „а“ и съобразно разпределението
по т. 1, буква „е“ и т. 2, буква „е“;
в) сумата от разпределения резерв между
доставчиците не трябва да надхвърля определения размер по чл. 98, ал. 4, т. 1 и 2;
г) разпределеният резерв между доставчиците се съобразява със съгласуваната ремонтна
програма на отделните агрегати;
д) разпределеният резерв между доставчиците е съобразно заявените от тях планирани
за работа агрегати през следващия месец;
е) резервът се разпределя между доставчиците спрямо общия им диапазон на агрегатите
по т. 3, буква „д“;
ж) за случаите на установено некачествено
отдаване на резерва за автоматично възстановяване на планираните честота и обменни
мощности при изпитания на конкретен агрегат същият не се взема предвид при разпределението по т. 3, буква „е“ до доказано
отстраняване на проблема.
(3) За изпълнението на задълженията си
във връзка с регулирането на честотата и
обменните мощности операторът на електропреносната мрежа договаря доставката на
всички допълнителни услуги съгласно чл. 94,
както следва:
1. резервите за първично регулиране на
честотата и за автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните
мощности се договарят въз основа на тръжни
процедури и се разплащат под формата на
разполагаемост за допълнителни услуги по
цена, определена от тръжния процес;
2. размерът на договорените допълнителни
услуги по т. 1 между доставчиците и оператора
на електропреносната мрежа може да бъде
променян и преразпределян в процеса на
валидиране на брутните графици за следващ
ден и при управление в реално време само
в случаите:
а) на аварии;
б) на некачествено предоставяне на услугата;
в) на отказ на даден доставчик да предоставя резерв;
г) по чл. 73 и 74 от Закона за енергетиката;
д) на взаимно съгласувано прехвърляне
на задълженията между доставчиците със
съгласието на оператора на електропреносната мрежа.
(4) Доп ъ лни телни усл у г и могат да се
предоставят от и за други контролни блокове съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195, като
доставчиците им следва да изпълняват тех-
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ническите изисквания на тези правила, както
и в случай, че не се ползват платформите за
балансиране на ЕМОПС-Е да осигурят за своя
сметка всички разходи, свързани с преноса на
електрическата енергия по междусистемните
сечения, в т.ч. и не само – мрежови тарифи,
митническо облагане и преносна способност.“
§ 64. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Всеки потенциален кандидат за
доставчик на допълнителни услуги по чл. 94,
т. 1 и 2 следва да премине предварителен подбор (преквалификационен процес) на модулите
за доказване на техническата им способност
да предоставят съответните услуги съобразно
изискванията на тези правила.
(2) Условията, при които се предоставят
допълнителни услуги на оператора на електропреносната мрежа по договори с ползвателите на електропреносната мрежа, трябва
да дават възможност за:
1. количествена и качествена оценка на
услугата чрез измерване на определени параметри по съгласуван между страните начин;
2. контрол от оператора на електропреносната мрежа по всяко време;
3. доказване на способността да се предоставят услугите чрез периодични изпитания
поне веднъж месечно.“
§ 65. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Първичното регулиране на честотата
(честотно зависим режим) цели бързо възстановяване на равновесието между производство
и потребление на принципа на солидарно
участие на група модули или партньори и
представлява честотна корекция на заданието
по активна мощност в турбинните регулатори,
чието първично регулиране е активирано по
разпореждане на оператора на електропреносната мрежа.“
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Резервът за първично регулиране е приложим
както за генериращи модули, така и за контролни блокове за регулиране. За отделните
контролни блокове от Синхронната зона на
Континентална Европа изискваният резерв
за първично регулиране се разпределя и утвърждава от Регионална група Континентална
Европа на ЕМОПС-Е.“
3. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. статизъм на турбинните регулатори,
който се изчислява по формулата:
σ=∆f*Pn/(fn*∆P), [%],
където:
∆P е промяната на мощността на генериращ модул, MW;
Pn – номиналната мощност на генериращ
модул, MW;
∆f – отклонението на честотата, Hz;
fn – номиналната честота на електроенергийната система, Hz.
Статизмът на турбинните регулатори трябва
да бъде настройваема величина в зависимост
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от типа на генериращия модул; точната му
стойност се задава от оператора на съответната електрическа мрежа;“.
4. В ал. 3, т. 2 думите „за всеки блок в
електроцентралите“ се заменят със „за генериращ модул“.
5. В ал. 3, т. 4 думата „електроцентрали“ се
заменя с „генериращи модули тип D“, а думите „енергийния блок“ се заменят с „модула“.
6. В ал. 3, т. 6 думата „блок“ се заменя с
„модул“.
7. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. п ри пара лелна работа на елек т ро
енергийната система на България с други
електроенергийни системи сумарната величина на резерва за първично регулиране в
електроенергийната система на България се
изчислява, като сумата от нетното производство и потребление на електрическа енергия
в контролния блок на страната се разделя на
сумата от нетното производство и потребление
на електрическа енергия на Синхронната зона
на Континентална Европа за период от една
година, умножено по общия размер на резерва
за първично регулиране за Синхронната зона
на Континентална Европа;“.
8. В ал. 4 т. 2 се заличава.
9. В ал. 4, т. 3 думите „енергийните блокове“ се заменят с „модулите“, а след думата
„като“ се добавя „при тръжните процедури“.
10. В ал. 5 думите „производителите на
електроенергия от системно значение“ се заменят с „чрез тръжни процедури доставчиците
на допълнителни услуги“.
11. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Операторът на електропреносната мрежа има право да набавя резерв за първично
регулиране на честотата от други контролни
блокове/зони на Синхронната зона на Континентална Европа, но не повече от 70 % от
размера, определен по ал. 4, т. 1.
(9) Ангажирането на резерва по ал. 8 може
да бъде:
1. двустранно договорено с друг контролен
блок/зона на Синхронната зона на Континентална Европа, като за целта се уведомява
ЕМОПС-Е;
2. осъществено чрез европейска платформа
за набавяне и обмен.“
§ 66. В чл. 98 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вторичното регулиране на честотата и
обменните мощности в контролния блок има
за цел да възстанови междусистемния обмен
и честотата до зададените им стойности, като:
1. автоматично вторично регулиране на
честотата и обменните мощности се осъществява чрез автоматична промяна на брутната
активна мощност на модулите, включени
в регулирането в рамките на диапазона за
вторично регулиране, в съответствие със заданието, изпратено от централния регулатор
на честотата и обменните мощности, който:
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а) е устройство за автоматично регулиране,
предназначено да намалява грешката при вторично регулиране на честотата и обменните
мощности до нула;
б) има пропорционално-интегрална характеристика;
в) има управляващ алгоритъм, който предпазва интегралния компонент на пропорционално-интегралния регулатор от натрупването
на грешка на управление и пререгулиране;
г) има функционални възможности за извънредни режими на работа в състояние на
повишено внимание и в извънредно състояние;
2. ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности се управлява
посредством указания от оператора на електропреносната мрежа за ръчно задействане
чрез промяна на базовата работна точка на
модулите.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Положителната част на диапазона
за вторично регулиране от работната точка
(може да бъде нула при спрял модул за някои
от случаите при ръчно вторично регулиране)
до максималната стойност на диапазона за
вторично регулиране представлява резерв за
вторично регулиране нагоре. Частта от диапазона за вторично регулиране от базовата
работна точка, която вече е използвана до работната точка, се нарича мощност за вторично
регулиране. Отрицателната част на диапазона
за вторично регулиране, от работната точка
(може да бъде нула при спрял модул за някои
от случаите при ръчно вторично регулиране)
до минималната стойност на диапазона за
вторично регулиране, представлява резерв за
вторично регулиране надолу.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предоставянето на ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на
честотата и обменните мощности се дефинира
със следните показатели:
1. устойчива работа на модулите при промяна на заданието по активна мощност;
2. скорост на изменение на активната мощност на модулите съгласно чл. 151, ал. 3, т. 5;
3. точност на изпълнение на заданието
по активна мощност – по-висока от 5 % за
кондензационни блокове спрямо номиналната
мощност и 2 % за всички останали типове
генериращи модули.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Определянето на размера на ръчния
и автоматичния резерв за вторично регулиране на честотата и обменните мощности се
извършва въз основа на следните критерии:
1. големината на резерва за автоматично
вторично регулиране на честотата и обменните мощности се определя в съответствие
с правилата за управление на ЕМОПС-Е за
Синхронната зона на Континентална Европа
(SAFA, LFC&R), глава 1;
2. големината на резерва за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните
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мощности се оразмерява според еталонната
авария за контролния блок, която може да
възникне в електроенергийната система на
България при аварийно изключване на найголемия генериращ или потребяващ модул или
междусистемен електропровод с най-голям
пренос на активна мощност;
3. общият резерв на ръчния и автоматичния резерв за вторично регулиране на честотата и обменните мощности трябва да бъде
разпределен между модулите, които могат
да ги предоставят, като се отчитат техните
технически характеристики и икономически
показатели чрез тръжните процедури;
4. общият резерв на ръчния и автоматичния
резерв за вторично регулиране на честотата и
обменните мощности може да бъде по-малък
от сумата на определеното по т. 1 и 2, когато операторът на електропреносната мрежа
е съобразил вероятността за възникване на
еталонната авария с вероятността за покриването на дисбаланси в блока за регулиране
на товарите и честотата (РТЧ) през 99 % от
времето съгласно чл. 157, пар. 2, буква „з“ и
в случаите на чл. 157, пар. 2, буква „й“, т. i
от Регламент (ЕС) 2017/1485; намаляването на
резервната мощност не трябва да превишава
30 % от размера на еталонната авария.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Операторът на електропреносната
мрежа определ я чрез т ръж ни процед у ри
доставчиците на допълнителни услуги, които
трябва да участват в автоматично и ръчно
вторично регулиране на честотата и обменните мощности.“
6. Алинея 6 се заличава.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Диапазоните за вторично регулиране,
скоростта и границите на изменение на заданието, подавано от системата на оператора на
електропреносната мрежа към модулите, се
договарят двустранно между доставчиците и
оператора на електропреносната мрежа и са
задължителни при участието във вторично
регулиране.“
8. Алинея 8 се заличава.
9. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) Операторът на електропреносната мрежа има право да набавя резерв за вторично
регулиране на честотата и обменните мощности от други контролни блокове/зони на
Синхронната зона на Континентална Европа
чрез съответната европейска платформа за
балансиране на ЕМОПС-Е, но не повече от
50 % от размера, определен по ал. 4.
(10) Задействането на т рансг ранични я
резерв, ангажиран по ал. 9, се осъществява
чрез съответната европейска платформа за
балансиране на ЕМОПС-Е.
(11) Операторът на елект ропреносната
мрежа има право да прилага процедурата
за уравняване на дисбалансите с цел да се
нама ли общи ят размер на едновременно
задействаните противопосочни резерви за
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вторично регулиране на честотата и обменните мощности от други контролни блокове/
зони на Синхронната зона на Континентална
Европа посредством обмен на мощност за
уравняване на дисбалансите.
(12) Осъщест вява нет о на п роцед у рата
по ал. 11 се осъществява чрез съответната
европейска платформа за балансиране на
ЕМОПС-Е.“
§ 67. Член 99 се отменя.
§ 68. В чл. 100, ал. 5 думите „преносната
мрежа“ се заменят с „електропреносната
мрежа“, а след думата „оператора“ се добавя
„на тази електрическа мрежа“.
§ 69. В глава пета наименованието на раздел V се изменя така:
„Раздел V
Резерв за заместване“.
§ 70. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Целта на резерва за заместване е:
1. поддържане и възстановяване на необходимите ръчни и автоматични резерви за
вторично регулиране на честотата и обменните
мощности, когато са частично или напълно
използвани;
2. разпределяне на работната мощност и
ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на честотата и обменните мощности
между отделните модули по икономически
критерии чрез автоматично или ръчно изменение на работната точка на производствените
агрегати.“
§ 71. Създава се чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Резервът за заместване се
осъществява чрез активиране на резерва,
предоставян от производствени модули на
производителите на електрическа енергия,
от клиенти, участващи в пазара на балансираща енергия, или от външни доставчици за
контролния блок.
(2) Резервът за заместване представлява
мощността, която може да бъде въведена
автоматично или ръчно за навременно възстановяване на задействаните ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на
честотата и обменните мощности.
(3) Резервът за заместване трябва да отговаря на следните изисквания:
1. време за активиране на максимална
стойност – не по-голямо от 15 минути, считано
от момента на диспечерското разпореждане;
2. време на под държане на отда дени я
резерв – колкото е необходимо за възстановяване на ръчно и автоматично задействани
резерви за вторично регулиране на честотата
и обменните мощности или съгласно времетраенето на подаденото предложение по
реда на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката;
3. предоставяне на измервания в реално
време за отдаваната активна мощност от
модули и техни агрегатори с инсталирана
(обща) мощност над 1,5 MW;
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4. предоставяне на търговски графици съг
ласно правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за
енергетиката по модули и техни агрегатори
с инсталирана (обща) мощност над 1,5 MW.
(4) Резервът за заместване се активира по
реда на правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката съгласно предоставените
предложения за балансиране от съответния
доставчик.
(5) Операторът на електропреносната мрежа
има право да набавя резерв за заместване от
други контролни блокове/зони на Синхронната
зона на Континентална Европа чрез съответната европейска платформа за балансиране
на ЕМОПС-Е.
(6) За дейс т ва не т о на т ра нсг ра н и ч н и я
резерв, ангажиран по ал. 5, се осъществява
чрез съответната европейска платформа за
балансиране на ЕМОПС-Е.“
§ 72. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. (1) Резервът за заместване включва
следните средства:
1. част та от автоматичното и ръчното
вторично регулиране на модулите, работещи
в паралел към електроенергийната система,
която не е включена в предоставяне на останалите резерви;
2. модули, които могат да бъдат включени в
паралел и натоварени в рамките на 15 минути;
3. диапазон на промяна на потреблението
на електрическия товар, която може да бъде
осъществена след диспечерско разпореждане;
4. резервна мощност в състава на други
електроенергийни системи, която може да
бъде предоставена при поискване от оператора
на електропреносната мрежа по двустранни
споразумения или от съответната европейска
платформа за балансиране на ЕМОПС-Е.
(2) Използването на резерва по ал. 1, т. 1,
2 и 3 се осъществява чрез промяна на плана
и графиците за производство и потребление
вътре в зоната за регулиране, а на резерва
по ал. 1, т. 4 – чрез промяна на графика за
обмен с други електроенергийни системи.“
§ 73. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. Резервът за заместване не трябва
да включва:
1. модули, изключени за ремонт и в принудителен престой;
2. диапазоните на модулите, за които има
ограничения в мощността, произтичащи от
условията на околната среда, като температура
на охлаждаща вода през лятото, емисии и др.;
3. диапазоните на ВЕЦ и ПАВЕЦ, за които
има ограничения на мощността, свързани
с хидроложки условия или ограничение на
обема на изходящата вода;
4. производствени модули и обекти на
клиенти за диапазоните, за които има ограничения, свързани с режимите на работа на
електропреносната и/или електроразпределителните мрежи.“
§ 74. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „третично регулиране“ се заменят със „заместване“.
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2. Точки 1 и 2 се заличават.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. активиране на предложения на пазара на балансираща енергия от страна на
ползвателите на електропреносната мрежа в
съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от
Закона за енергетиката;“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. съответната европейска платформа за
балансиране на ЕМОПС-Е.“
§ 75. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Активирането на резерва за заместване може да става от диспечерския център на
оператора на електропреносната мрежа, без
намеса на оперативния персонал на модула,
когато модулът е оборудван със средства за
дистанционно управление.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Активирането на резерва в модули,
които не са оборудвани със средства за дистанционно управление, се извършва чрез намесата
на оперативния им персонал на основата на
диспечерски разпореждания.“
3. В ал. 3 думите „за третично регулиране“
се заличават.
4. Алинея 4 се заличава.
§ 76. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички източници, използвани за резерв
за заместване, се подреждат в приоритетни
списъци в срокове и по начин, указани в
правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приоритетните списъци по ал. 1 са за:
1. компенсиране на недостига на производствена мощност в електроенергийната система;
2. компенсиране на излишъка на производствена мощност в електроенергийната
система; списъците съдържат информация за
източниците на балансираща енергия за всеки
единичен период на диспечиране.“
3. Алинея 3 се заличава.
§ 77. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. Операторът на електропреносната мрежа изготвя приоритетен списък на
резервите за заместване, неделима част от
който са технико-икономическите параметри,
характеризиращи динамиката на процеса на
промяна на активната мощност на всеки източник на балансираща енергия.“
§ 78. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 съкращението „ЗЕ“ се заменя с
„от Закона за енергетиката“.
2. В ал. 4 думите „преносната електричес
ка мрежа“, „мрежата“ и „преносната мрежа“
се заменят съответно с „електропреносната
мрежа“.
§ 79. В чл. 117, ал. 2 съкращението „ENTSOE“ се заменя с „ЕМОПС-Е“, а съкращението
„(DACF)“ се заличава.
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§ 80. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. (1) Работата на електропреносната
мрежа трябва да осигурява непрекъснатост на
снабдяването с електрическа енергия и сделките с електрическа енергия при нормални и
извънредни състояния.
(2) Основната цел на защитния план е
да осигури противоавариен механизъм за
противопоставяне на нарушаването режима
на работа и устойчивостта на ЕЕС, да предотврати разпадането на електроенергийната
система на страната и разпространението на
тежките аварии.“
§ 81. Член 120 се изменя така:
„Чл. 120. Защитният план трябва да съдържа технически и организационни мерки
за управление на ЕЕС в критични условия,
включващи: класификация състоянието на
ЕЕС; граници на експлоатационната сигурност; автоматично регулиране на честотата;
автоматично регулиране на напреженията;
управление на мощностните потоци; помощ
за активна мощност; ръчно изключване на
товари.“
§ 82. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. (1) Защитният план се разработва
от оператора на електропреносната мрежа в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) 2017/2196 и Регламент (ЕС) 2017/1485.
(2) При разработването на защитния план
операторът на електропреносната мрежа отчита следните елементи:
1. границите, осигуряващи експлоатационната сигурност за всеки елемент на електропреносната мрежа, включващи най-малко граничните стойности на напрежението, граничните
стойности на токовете на късо съединение
и граничните стойности на допустимия ток
по продължително нагряване, включително
допустимите преходни претоварвания;
2. поведението и техническите възможности на потребителите и производителите
на електрическа енергия в рамките на Синхронната зона;
3. специфичните нужди на значителните
потребители към електропреносната мрежа с
висок приоритет и реда и условията за тяхното
изключване, включително предотвратяване
възможността да се стигне до изключването
им въз основа на границите на обхватите на
напрежението и на честотата в нормално състояние и състояние на повишено внимание;
4. характеристиките на електропреносната
мрежа и прилежащите електроразпределителни мрежи.
(3) Защитният план на системата съдържа:
1. условията, при които планът за защита
на системата се задейства;
2. указанията по плана за защита на системата, издавани от оператора на електро
преносната мрежа;
3. мерките, предмет на консултации или
координиране в реално време със заинтересованите страни.
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(4) Защитният план на системата включва
следните технически и организационни мерки:
1. последователности от автоматични действия за защита на системата: регулиране при
понижена честота; регулиране при повишена
честота; действия при понижено напрежение
(лавина на напрежението); действия при повишено напрежение;
2. процедури на плана за защита на системата: за управление отклонението на честотата;
за управление на отклонението на напрежението; за управление на мощностните потоци;
помощ за процедурата за активната мощност;
процедура за ръчно изключване на товари.
(5) Мерките, които се съдържат в защитния план, трябва да са в съответствие със
следните принципи:
1. минимално въздействие върху потребителите на ЕЕС;
2. икономическа ефективност;
3. задействат се само мерките, които са
необходими;
4. не трябва да довеждат ЕЕС или взаимносвързаните електропреносни системи
до извънредно състояние или състояние на
прекъсване на електроснабдяването.“
§ 83. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 съкращението „к.с.“ се заменя с „късото съединение“.
2. В ал. 4 думите „на тези правила“ се
заличават.
§ 84. В чл. 124, ал. 3 думата „мрежата“ се
заменя със „съответната електрическа мрежа“.
§ 85. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) При отклонение на честотата извън диапазона от 49,8 Hz до 50,2 Hz се
изпълнява противоаварийно управление за
възстановяване на честотата в допустимия
диапазон.
(2) При понижение на честотата се изпълнява следната последователност от действия:
49.8 Hz

Честотно зависим режим – отдаване на резерва за първично
регулиране

49.5 – 49.0 Hz Автоматично или оперативно
изключване на помпи в ПАВЕЦ
Автоматично или оперативно
мобилизиране на разполагаемост
за автоматично и ръчно вторично
регулиране в ТЕЦ и ВЕЦ
Автоматично или оперативно
пускане на хидроагрегати във
ВЕЦ
49.0 Hz

Прем и на ва не на т у рби н н и т е
регулатори на ВЕЦ в регулиране
по обороти (JFC)

49.0 – 48.0 Hz Действие на АЧР
48.7 Hz, 0.5s

Действие на честотна междусис т ем на а вт омат и к а меж д у
България и Румъния
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47.9 Hz, 0.3s

Действие на честотна междусис т ем на а вт омат и к а меж д у
България и Сърбия, Македония,
Гърция и Турция

47.5 Hz, 2s

АЧО на ТЕЦ и захранване на
собствени нужди

47.5 Hz, 2s

Отделяне на синхронни и парко
ви модули от електропреносната
мрежа

46.5 Hz, 6s

Изключване на ВЕЦ

(3) При повишение на честотата се изпълнява следната последователност от действия:
50.2 Hz

Честотно зависим режим – разтоварване с резерва за първично
регулиране

50.3 Hz, 2s

Отделяне на синхронни и паркови модули от електропреносната
мрежа

51.0 Hz

Преминаване на т у рбинни те
регулатори на ВЕЦ в регулиране
по обороти (JFC)

52.0 Hz, 2s

АЧО на ТЕЦ и захранване на
собствените нужди

52.5 Hz

Изключване на ВЕЦ от честотна
защита, след 20…35s (настройката
по време се определя при изпитание за хвърляне на номиналния
товар)

“
§ 86. В чл. 128, ал. 1 думите „преносната
мрежа“ се заменят с „електропреносната
мрежа“, а думите „110/СН“ се заменят с „110/
Ср.Н.“.
§ 87. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Козлодуй“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „Козлодуй“ се заличава.
3. В ал. 3 думата „Козлодуй“ се заличава.
4. В ал. 3, т. 1 думата „Чаира“ се заличава.
§ 88. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Планът за възстановяване се разработва
от оператора на електропреносната мрежа в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) 2017/2196 и Регламент (ЕС) 2017/1485 и
се отнася за случаите на прекъсване на електроснабдяването и пълно разпадане на ЕЕС
на България след тежки аварии.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разработването на плана за възстановяване операторът на електропреносната
мрежа отчита следните елементи:
1. поведението и възможностите на товарите и електропроизводството;
2. специфичните нужди на значителните
потребители на електроенергийната система
с висок приоритет;
3. характеристиките на електропреносната
мрежа и прилежащите електроразпределителни мрежи.“
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Планът за възстановяване съдържа:
1. условията, при които планът за възстановяване се задейства, и общи принципи
при възстановяването на ЕЕС след пълното
є разпадане;
2. указанията по плана за възстановяване,
издавани от оператора на електропреносната
мрежа;
3. мерките, предмет на консултации или
координиране в реално време със заинтересованите страни.“
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Планът за възстановяване включва
следните елементи:
1. списък на мерките, които трябва да се
приложат от оператора на електропреносната
мрежа в електропреносната мрежа;
2. низходящо повторно подаване на електрическа енергия чрез помощ от съседни ЕЕС
и описание на препоръчителните енергийни
коридори;
3. възходящо повторно подаване на електрическа енергия чрез използване на местни
стартови източници и описание на препоръчителните енергийни коридори;
4. набор от основни сценарии за възстановяване чрез низходящо или възходящо повторно
подаване на електрическа енергия и описание
на конкретните енергийни коридори;
5. разширяване на коридорите и осигуряване на мощностен баланс;
6. ресинхронизиране на районите в островен режим и коридорите в обща ЕЕС,
възстановяване на товара и управлението на
честотата;
7. възстановяване паралелната работа на
ЕЕС на страната със съседните ЕЕС и планираните междусистемни обмени, възстановяване
електрозахранването на всички потребители;
8. списък на действията и мерките, кои
то трябва да се въведат от оператора на
електропреносната мрежа, операторите на
електроразпределителните мрежи и операторите на енергийните обекти в процеса на
възстановяване;
9. списък на приоритет ни те терми чни
централи, които трябва да бъдат осигурени в
началния етап на възстановяването;
10. информационно осигуряване в реално
време;
11. списък на подстанции, които са от
основно значение за процедурите от плана
за възстановяване, указания за минимално
необходимите системи за комуникация и
телемеханика, наличност и състояние на синхронизационни колонки и дизел-генератори;
12. действия при липса на телекомуникации
и изпълнение на списък „ЧАК А – ПОДАВА“
на обектите и електропроводите по плана за
възстановяване;
13. списък на обектите, участващи в енергийните коридори;
14. списък на стартовите ВЕЦ, участващи
в енергийните коридори;
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15. списък на ВЕЦ с възможност за пускане
без външно захранване, работа в островен
режим и възможност за ресинхронизиране;
16. приложения с изпитания чрез компютърна симулация и офлайн изчисления за
допустимостта на изграждане на енергийните коридори, регулиране на напреженията,
проверка вероятността за поява на самовъзбуждане на генераторите в стартовите ВЕЦ
и оценка на възможността за пускане на големите асинхронни двигатели на собствените
нужди в приоритетните термични централи;
17. резултати от системни изпитания с
реално изграждане на енергийни коридори;
18. списък на значителни потребители и
потребители с висок приоритет при повторно
подаване на електрическа енергия към тях.
(5) Мерките, които се съдържат в плана за
възстановяване, трябва да са в съответствие
със следните принципи:
1. минимално въздействие върху потребителите на системата;
2. икономическа ефективност;
3. задействат се само мерките, които са
необходими;
4. не трябва да довеждат взаимносвързаните електропреносни системи до извънредно
състояние или състояние на прекъсване на
електроснабдяването.
(6) Операторите на електроразпределителните мрежи са длъжни активно да участват в
процеса на възстановяване чрез предоставяне
на електрически товари при изграждането
на енергийните коридори в съответствие с
оперативните разпореждания на оператора
на електропреносната мрежа.“
§ 89. Член 133 се изменя така:
„Чл. 133. (1) Комуникационните средства
между отделните диспечерски центрове и
между диспечерските центрове и основните
обекти на електропреносната мрежа трябва
да бъдат резервирани.
(2) Операторът на електропреносната мрежа
и енергийните обекти, участващи в плана за
възстановяване, трябва да имат инсталирана
система за гласова комуникация с достатъчно
резервно оборудване и резервни захранващи
източници, за да осигурят възможност за обмен на информацията, необходима за плана
за възстановяване, за поне 24 часа в случай
на пълно отсъствие на външно елект ро
захранване или при повреда на което и да
било отделно оборудване на системата за
гласова комуникация.“
§ 90. В чл. 134 след думите „по отношение
на“ се добавя „телемеханичната информация
от“.
§ 91. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „24 часа“ се поставя
запетая и се добавя „в случай на отпадане на
мрежовото електрозахранване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Операторът на елект ропреносната
мрежа създава процедура за прехвърляне,
чрез която възможно най-бързо и при всички
случаи в рамките на три часа се преместват
функциите от основния диспечерски център
към резервния диспечерски център, в случай
че основният диспечерски център не е в състояние да изпълнява функциите си. За целта
се оборудва географски отделен резервен
диспечерски център на място, отдалечено от
основния.“
§ 92. Член 136 се изменя така:
„Чл. 136. Подстанциите със системно значение и определени като съществени за процедурите от плана за възстановяване трябва
да бъдат снабдени с автономни източници
на захранване, които във всеки случай на
отпадане на първичното електрозахранване
да осигуряват възможност за изпълнение на
оперативни превключвания и работата на
защитните, телемеханичните и комуникационните устройства в продължение на поне
24 часа.“
§ 93. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. Процедурата за повторно подаване
на електрическа енергия от плана за възстановяване съдържа набор от мерки, позволяващи
на оператора на електропреносната мрежа
да прилага:
1. стратегия за низходящо повторно подаване на електрическа енергия, представляваща
възстановяване чрез помощ от съседни електроенергийни системи;
2. стратегия за възходящо повторно подаване на електрическа енергия, представляваща
възстановяване чрез използване на местни
стартови източници с възможност за черен
старт и изграждане на енергийни коридори,
работа в островен режим, управление на напрежението и честотата, ресинхронизиране
на районите в островен режим и енергийните
коридори.“
§ 94. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. Всеки оператор на електроразпределителна мрежа и значителен потребител,
както и всеки доставчик на услуги за възстановяване, изпълнява без ненужно забавяне
инструкциите от плана за възстановяване,
издадени от оператора на електропреносната
мрежа в съответствие с процедурите на плана
за възстановяване.“
§ 95. В чл. 139, ал. 2 думите „електро
енергийният системен оператор“ се заменят
с „операторът на електропреносната мрежа“,
а думите „преносната мрежа“ се заменят с
„електропреносната мрежа“.
§ 96. Член 141 се изменя така:
„Чл. 141. (1) Поне веднъж на пет години
операторът на елек т роп реносната м режа
преразглежда мерките от своя план за възстановяване и оценява неговата ефективност
въз основа на изпитания чрез компютърна
симулация, като използва данни от операторите на електроразпределителни мрежи и
модулите за производство на електрическа
енергия, участващи в плана.
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(2) Изпитанията чрез компютърна симулация включват поне:
1. последователността на възстановяването на електроснабдяването от модулите за
производство на електрическа енергия със
способности за пускане без външно захранване или за експлоатация в островен режим;
2. захранването на собствените нужди на
основните термични модули за производство
на електрическа енергия;
3. п роцеса на повторно вк лючване на
товара;
4. процеса за ресинхронизиране на мрежите
в островен режим.
(3) Операт ор ът на елек т роп реносната
мрежа преразглежда мерките от своя план
за възстановяване при:
1. промяна в конфигурацията на електро
преносната мрежа, касаеща изграждането на
коридорите за възстановяване;
2. промяна в състава на модулите за производство на електрическа енергия, участващи
в плана;
3. присъединяване на значителни потребители с висок приоритет към електропреносната мрежа.
(4) При необходимост операторът на електропреносната мрежа може да измени плана
за възстановяване.“
§ 97. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „обучение“ се заменя с „обучението“, а след думите „плана за възстановяване“
се добавя „протича по следния начин“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. операторът на електропреносната мрежа
проверява чрез симулация, офлайн изчисления
или на практика всеки един от енергийните
коридори до приоритетните електрически
централи;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. при необходимост операторът на електропреносната мрежа провеж да системни
изпитания за практическа проверка на аварийни коридори или части от тях, за проверка функционалността на дадено оборудване
или за обучение на оперативния персонал
на енергийните обекти, електропреносната и
електроразпределителните мрежи;“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. операторът на електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителните
мрежи и оперативният персонал на енергийните обекти носят отговорност за обучението
на собствения си оперативен персонал по
плана за възстановяване на електроенергийната система.“
§ 98. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) Министерството на енергетиката и
комисията;“.
2. В т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) Министерството на енергетиката и
комисията;“.
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§ 99. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на елект ропреносната
мрежа управлява производствените мощности
на производителите на електрическа енергия,
като потвърждава графиците на производителите само ако те последователно са спазили
задълженията:“.
2. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за изпълнение на графиците съгласно
решение на комисията по чл. 21, ал. 1, т. 21
от Закона за енергетиката;“.
3. В ал. 1 т. 3 се заличава.
4. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. централите, предоставящи допълнителни услуги, с изключение на резервите за
ръчно вторично регулиране;“.
5. В ал. 3 думите „производителите на
електроенергия от ВИ“ се заменят с „производителите на електрическа енергия от
възобновяеми източници“.
§ 100. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Процеду ри за управление:“
се заменят с „Процедурите за управление
включват следните действия:“.
2. В т. 1, буква „а“ съкращението „ENTSOE“ се заменя с „ЕМОПС-Е“.
3. В т. 1 буква „г“ се изменя така:
„г) активиране на предложенията за балансиране, регистрирани на пазара на балансираща енергия и/или на европейска платформа за обмен на балансираща енергия, с
цел възстановяване на планираните ръчни и
автоматични резерви за вторично регулиране
на честотата;“.
§ 101. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. разликата между планираните графици за междусистемните обмени по активна
мощност и регистрираните междусистемни
обмени в реално време;“.
2. В ал. 2, т. 11 съкращението „ВИ“ се
заменя с „възобновяеми източници“.
3. В ал. 2, т. 12 думите „с външни търговски партньори“ се заменят със „със съседни
системни оператори“.
4. В ал. 4, изречение второ след думата
„операторът“ се добавя „на електропреносната мрежа“, а думите „преносната мрежа“ се
заменят с „електропреносната мрежа“.
§ 10 2 . В ч л. 14 8 , а л. 2 с ък ра щен ие т о
„ENTSO-E“ се заменя с „ЕМОПС-Е“.
§ 103. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В края на т. 1 се добавя „(честотно зависим режим)“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. резерв за заместване;“.
§ 104. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „Първично регулиране“
се заменят с „Първичното регулиране на
честотата“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. операторът на електропреносната мрежа
трябва да осигури резерв за първично регулиране на честотата на основата на сумата от
нетното производство и потребление на електрическа енергия в неговата контролна зона,
разделена на сумата от нетното производство
и потребление на електрическа енергия на
Синхронната зона за период от една година;“.
3. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. резервната мощност за първично регулиране на честотата, изисквана за Синхронната
зона на Континентална Европа, трябва да
покр ива най-малко еталонната авария, която
е 3000 MW в положителна посока и 3000 MW
в отрицателна посока;“.
4. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. пълното ак тивиране на резерва за
първично регулиране се осъществява при
отклонение на честотата от f = ± 200 mHz;“.
5. В ал. 3 т. 4 се заличава.
6. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. необходимият резерв за първично регулиране на честотата в контролния блок на
България се задава ежегодно от ЕМОПС-Е.“
7. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Генериращите блокове, участващи в
първичното регулиране, трябва да изпълняват
изискванията на оператора на електропреносната мрежа съобразно типа на генериращите
модули.“
§ 105. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
2. В ал. 3, т. 3 навсякъде съкращението
„ENTSO-E“ се заменя с „ЕМОПС-Е“.
3. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. операторът на електропреносната мрежа
поддържа ръчни и автоматични резерви за
вторично регулиране на честотата съгласно
чл. 98, ал. 3;“.
4. В ал. 3, т. 5 преди съкращението „КЕЦ“
се добавят думите „кондензационна електрическа централа, наричана по-надолу“.
5. В ал. 3 т. 8 се изменя така:
„8. вторичното регулиране на честотата
и обменните мощности се използва само за
компенсация на моментните отклонения на
честотата и обменните мощности от планираните стойности;“.
6. В ал. 5 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
§ 106. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Активирането на резерва за заместване
има за цел възстановяване и поддържане на
ръчни и автоматични резерви за вторично
регулиране на честотата и обменните мощности в границите по чл. 98, ал. 3.“
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2. В ал. 2 думите „Третичното регулиране
на активната мощност“ се заменят с „Активирането на резерва за заместване“.
3. В ал. 3 думите „С третичното регулиране на активната мощност“ се заменят със
„С активирането на резерв за заместване“.
4. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. разпределяне на работната мощност и
ръчни и автоматични резерви за вторично регулиране на честотата и обменните мощности
между отделните модули по икономически
критерии чрез автоматично или ръчно изменение на работната точка на производствените
агрегати.“
5. В ал. 4 думите „на активна мощност
за третично регулиране“ се заменят със „за
заместване“.
§ 107. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отклонението между синхронното и
универсалното астрономическо време вследствие работата при средната честота в синхронната област, различна от номиналната
честота 50 Hz, служи за индикатор на работата
на първичното и вторичното регулиране и
резервите за заместване, като не трябва да
надвишава 30 секунди.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Корекцията на отклонението по ал. 2
включва работа при планова честота в рамките
на ± 10 mHz от номиналната в зависимост от
посоката на отклонението за период от 24 часа.
При извънредни обстоятелства корекцията по
честота може да бъде повече от ± 10 mHz.“
4. В ал. 4 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
§ 108. В глава шеста наименованието на
раздел III се изменя така:
„Раздел III
Управление на източниците на балансираща
енергия и резерв за заместване“.
§ 109. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „студен резерв“ се заменят
с „резерв за заместване“, а думите „Правилата
за търговия с електрическа енергия“ се заменят с „правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При управление на източниците на
балансираща енергия и резерв за заместване
операторът на електропреносната мрежа се
ръководи от принципа за непрекъснато поддържане на необходимото количество на ръчни и
автоматични резерви за вторично регулиране
на честотата и обменните мощности.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Оперативният персонал на оператора на електропреносната мрежа поддържа
непрекъснато актуален списък на всички
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регистрирани предложения за участие в балансиращия пазар (в т.ч. и непродадените на
свободния пазар разполагаеми мощности),
подредени по приоритетни списъци (цена
и технически характеристики) в посока на
увеличаване на производствената работна
мощност на електроенергийната система и в
посока на намаляване на производствената
мощност, независимо дали предложенията
са направени от ползвателите на електро
преносната мрежа.“
§ 110. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „студен резерв“ се заменят
с „резерв за заместване“, а думите „студения
резерв“ се заменят с „резерв за заместване“.
2. В ал. 4 думите „студен резерв“ се заменят
с „резерв за заместване“.
3. В ал. 5 думите „студен резерв“ се заменят
с „резерв за заместване“.
§ 111. В чл. 158, т. 7, буква „д“ думата
„мрежата“ се заменя със „съответната електрическа мрежа“.
§ 112. В чл. 159 ал. 2 се изменя така:
„(2) В процеса на управление на електро
енергийната система в реално време операторът на електропреносната мрежа е длъжен да
поддържа определената по чл. 114 максимална
преносна способност на електропреносната
мрежа и в нормални условия да гарантира
разпределената на ползвателите преносна
способност.“
§ 113. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преодол ява нет о на т еснини т е по
междусистемните електропроводи се осъществява съгласно действащото европейско
законодателство, правилата за разпределение
на преносни способности, споразуменията с
електропреносните оператори на съседните
зони/блокове и споразумението с Единната
платформа за разпределение.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторът на елект ропреносната
мрежа отговаря за местата за измерване на
обменената електрическа енергия по междусистемните електропроводи.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Операторът на елект ропреносната
мрежа отговаря за данните, предоставяни на
координационните центрове по отношение
на планираните и реализираните обмени и
изпълнението на компенсационни програми.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Операторът на елект ропреносната
мрежа е страна по Споразумението за междуоператорско компенсиране при презграничен
обмен.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 114. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) В слу чаите, когато операторът на
електропреносната мрежа установи, че в
електропреносната мрежа са възникнали или
може да възникнат теснини, той трябва да
предприеме необходимите коригиращи мерки
за отстраняване на теснините. При нарушаване на договорените условия за ползване на
електропреносната мрежа неизправната страна
заплаща неустойки, ако такива са уговорени
в съответните договори.“
2. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. писмено уведомяване на собственика
на електропреносната мрежа за необходимото
развитие на тази мрежа в района с понижена
пропускателна способност.“
§ 115. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. При пони жена пропускателна
способност на електропреносната мрежа, причинена от присъединяване на възобновяеми
източници, изпреварващо предвиденото развитие на електропреносната мрежата, операторът
на електропреносната мрежа определя максималната преносна способност по критични
елементи от преносната мрежа, като я разделя
на пропорционален принцип според размера
на инсталираната мощност на всеки един от
заинтересованите възобновяеми източници,
за което ги уведомява предварително.“
§ 116. В чл. 167 т. 2 се изменя така:
„2. процедурите за управление на пот
реблението на търговски участник, когато
неговата заявка за балансиране/предложение
за балансиране и/или предоставян резерв се
основават на реакция на потреблението;“.
§ 117. В чл. 169, ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. когато управлението на потреблението
се извършва от ползвателите на електропреносната мрежа по нареждане на оператора
на електропреносната мрежа за запазване на
нейната цялост, предвидените групи клиенти
се изключват незабавно от операторите на
електроразпределителни мрежи или дежурния
оперативен персонал на клиентите;“.
§ 118. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 съкращението „ЗЕВИ“ се заменя
с думите „от Закона за енергията от възобновяеми източници“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Правилата за обмен на оперативна
информация и информационните системи
на оператора на електропреносната мрежа
и ползвателите є трябва да съответстват на
правилата, действащи в ЕМОПС-Е.“
§ 119. Създава се чл. 170а:
„Чл. 170а. (1) Операторът на електропреносната мрежа обменя с другите оператори
на електропреносни мрежи от същата Синхронна зона следните данни за състоянието
на електропреносната си мрежа, използвайки
информационно-технологичния инструмент
за обмен на данни в реално време на общоевропейско равнище, осигурен от ЕМОПС-Е:
1. честота;
2. грешка при вторично регулиране на
честотата;
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3. измерен обмен на активна мощност между зони за регулиране на товарите и честотата
и обменната мощност;
4. агрегирана подавана генерирана мощност;
5. състояние на ЕЕС в съответствие с чл. 18
на Регламент (ЕС) 2017/1485;
6. зададена стойност на рег улатора на
товарите и честотата и обменната мощност;
7. обмен на мощност чрез виртуални междусистемни линии.
(2) Операторът на електропреносната мрежа
обменя с другите оператори на електропреносни мрежи в своята зона на наблюдаемост
следните данни относно електропреносната си
мрежа, използвайки обмен на данни в реално
време между своите SCADA/EMS системи:
1. действителна топология на подстанциите;
2. активна и реактивна мощност при точката на свързване към линията, включително
за преносните, разпределителните линии и
линиите, свързващи значителните потребители на ЕЕС;
3. активна и реактивна мощност в точката
на свързване към трансформатора, включително преносните, разпределителните трансформатори и трансформатори, свързващи
значителните потребители на ЕЕС;
4. активна и реактивна мощност в точката
на свързване към съоръжението за производство на електрическа енергия;
5. положения на регулиране на трансформаторите, включително на трансформаторите
с фазово изместване;
6. измерено или очаквано напрежение на
шините;
7. реактивна мощност в точките на свързване към реакторите и кондензаторните батерии
или от статичен компенсатор на реактивна
мощност;
8. ограничения за възможностите за подаване на активна и реактивна мощност по
отношение на зоната на наблюдаемост.
(3) Операторът на електропреносната мрежа
има право да изисква от всички оператори
на електропреносни мрежи от своята зона на
наблюдаемост да предоставят моментни справки в реално време за прогнозните данни за
състоянието от въпросната контролна зона на
оператора на електропреносна мрежа, ако това
е от значение за експлоатационната сигурност
на електропреносната мрежа на изискващия
оператор на електропреносна мрежа.“
§ 120. Създава се чл. 170б:
„Чл. 170б. Освен ако не е предвидено друго
от оператора на електропреносната мрежа,
всеки оператор на електроразпределителна
мрежа предоставя на оператора на електро
преносната мрежа в реално време информацията, свързана със зоната на наблюдаемост
на последния, както е посочено в чл. 43 на
Регламент (ЕС) 2017/1485, пар. 1 и 2, която
включва:
1. действителната топология на подстанциите;
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2. активната и реактивната мощност в
точката на свързване към линията;
3. активната и реактивната мощност в
точката на свързване към трансформатора;
4. подаването на активна и реактивна мощност в точката на свързване към съоръжението
за производство на електрическа енергия;
5. положенията на отклоненията на намотките на трансформаторите, свързани към
електропреносната мрежа;
6. напреженията на шините;
7. реак т ивната мощ ност в т очк и те на
свързване към реакторите и кондензаторните
батерии;
8. най-добрите налични данни за агрегирано производство на електрическа енергия за
всеки първичен енергиен източник в зоната на
оператора на електроразпределителна мрежа;
9. най-добрите налични данни за агрегирания товар в зоната на оператора на електроразпределителна мрежа.“
§ 121. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „мрежата“ се заменя
със „съответната електрическа мрежа“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „системата“ се заменя с „ЕЕС“.
§ 122. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „мрежата“ се заменя
със „съответната електрическа мрежа“.
2. В ал. 1, т. 6 думите „електроенергийната
система“ се заменят с „ЕЕС“.
§ 123. В чл. 179 думите „Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2004 г.; изм., бр. 19 от 2005 г. и
бр. 92 от 2013 г.)“ се заменят с „правилника
по чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда за без
опасност и здраве при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи“.
§ 124. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „Правилника за безопасност
и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи
и по електрически мрежи; те“ се заменят с
„правилника по чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически
мрежи и“.
2. В т. 11, буква „б“ думите „Правилника
за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически
мрежи“ се заменят с „правилника по чл. 276,
ал. 1 от Кодекса на труда за безопасност и
здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи
и по електрически мрежи“.
3. В т. 15 думите „Правилника за без
опасност и здраве при работа в електрически
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уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи“ се заменят
с „правилника по чл. 276, ал. 1 от Кодекса
на труда за безопасност и здраве при работа
в електрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по електричес
ки мрежи“.
§ 125. В чл. 186 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „енергийните блокове“ се
заменят с „модулите“, а навсякъде в текста
думата „генератор“ се заменя с „модул“.
2. В т. 3 думите „резерва за третично регулиране“ се заменят с „резерва за заместване“,
а думите „раздел IV“ се заменят с „раздел V“.
§ 126. Член 189 се изменя така:
„Чл. 189. В случаите, когато ползвателят
на електропреносната мрежа не изпълнява
договорените условия за достъп, касаещи
надеждността или дейности, предписани по
защитния план и плана за възстановяване,
операторът на електропреносната мрежа има
право временно да ограничи или да преустанови достъпа на съответния ползвател до
електропреносната мрежа.“
§ 127. Създава се чл. 190а:
„Чл. 190а. ЕМОПС-Е ежедневно следи качеството на системните услуги, извършвани
от оператора на електропреносната мрежа
чрез измервания в реално време, обмен на
информация и обмен на прогнозни изчислителни модели за потокоразпределение, за
различни времеви хоризонти.“
§ 128. Член 191 се изменя така:
„Чл. 191. Операторът на електропреносната
мрежа предоставя на ЕМОПС-Е необходимите
данни и информация за изготвянето на:
1. годишен доклад за показателите за експлоатационна сигурност по чл. 15 от Регламент
(ЕС) 2017/1485;
2. годишен доклад относно регулирането на
товарите и честотата по чл. 16 от Регламент
(ЕС) 2017/1485;
3. годишен доклад относно оценката на
регионалното координиране по чл. 17 от Рег
ламент (ЕС) 2017/1485.“
§ 129. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. Във връзка с данните в докладите по чл. 191, т. 1, 2 и 3 комисията може да
изиска от оператора на електропреносната
мрежа информация и да му дава предписания
за коригиращи мерки и график за тяхното
изпълнение.“
§ 130. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. (1) Операторът на електропреносната мрежа чрез системни изпитания оценява
периодично правилното функциониране на
всички съоръжения и възможности, разгледани
в защитния план и плана за възстановяване.
(2) По време на изпитанието операторът
на електропреносната мрежа, операторите
на електроразпределителните мрежи, значителните потребители или участници в плана
за защита и възстановяване не трябва да
застрашават експлоатационната сигурност на
електропреносната мрежа и на взаимносвързаните електропреносни мрежи.
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(3) Изпитанието се извършва по начин,
свеждащ до минимум въздействието върху
потребителите в електроенергийната система.
(4) Изпитанието се счита за успешно,
когато са изпълнени условията, установени
от оператора на електропреносната мрежа.“
§ 131. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. (1) Всеки стартов модул за производство на електрическа енергия, който
участва в защитния план и плана за възстановяване, извършва изпитание за способност
за пускане без външно захранване най-малко
веднъж на всеки три години.
(2) Всеки модул за производство на електрическа енергия, който участва в плана за
възстановяване, може да работи на остров, в
енергиен коридор или да захранва собствените си нужди при отделяне от електрическата
мрежа, към която е присъединен, извършва
изпитание за „хвърляне на товар“ след всякакви
промени в оборудването, оказващи влияние
върху способността му за експлоатация за
покриване на собствените нужди, или след
две неуспешни последователни отделяния от
електрическата мрежа, към която е присъединен при действителна експлоатация.“
§ 132. Наименованието на глава десета се
изменя така:
„ Г л а в а
д е с е т а
Н Е П Р Е Д ВИ Д Е Н И ОБ С Т ОЯ Т Е ЛС Т В А .
ПРЕК РАТЯВА НЕ И ВЪЗСТА НОВЯВА НЕ
НА ПАЗАРНИ ДЕЙНОСТИ“.
§ 133. Член 198 се изменя така:
„Чл. 198. (1) Операторът на електропреносната мрежа прекъсва пазарни дейности при
аварийни ситуации в съответствие с правилата
по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката и/
или въвежда ограничителен режим в съответствие с наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона
за енергетиката:
1. при възникване на или за предотвратяване на аварии;
2. когато съществува опасност за здравето
или живота на хора;
3. когато съществува опасност от разделяне
на електроенергийната система на България
на несинхронно работещи части;
4. когато съществува опасност от отделяне
на електроенергийната система на България
самостоятелно и/или заедно със съседни
електроенергийни системи от Синхронната
зона на Континентална Европа на ЕМОПС-Е;
5. при възникване на дефицит, по-голям
от 1200 МW;
6. при намалена статична и/или динамична
устойчивост (нива на напрежение, по-ниски
от 0,9 от номинално допустимите нива на
напрежение);
7. при опасност от нанасяне на значителни
материални щети на електроенергийната система, съответно на електропреносната мрежа
или на ползвателите;
8. при опасност от замърсявания на околната среда (по предложение на компетентните
органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда);
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9. при изчерпване на всички варианти,
предоставени от пазара, и когато продължаването на пазарните дейности при извънредното състояние би влошило едно или повече
от условията, посочени в чл. 18, параграф 3
от Регламент (ЕС) 2017/1485;
10. когато продължаването на пазарните
дейности би намалило значително ефективността на процеса на възстановяване до нормално състояние или състояние на повишено
внимание.
(2) В случай на прекратяване на пазарните
дейности по ал. 1 при искане на оператора
на електропреносна мрежа, всеки значителен
потребител на електроенергийната система
действа, когато това е технически възможно,
при зададена стойност за активната мощност,
установена от оператора на електропреносна
мрежа.
(3) При прекратяване на пазарните дейности
съгласно ал. 1 операторът на електропреносната мрежа:
1. може изцяло или частично да прекрати
изпълнението на своите процедури, засегнати
от това прекратяване;
2. се координира най-малкото със следните
страни:
а) операторите на електропреносни мрежи
от регионите за изчисляване на преносната
способност, на които е член;
б) операторите на електропреносни мрежи,
с които има уговорка за координиране на
балансирането;
в) номинираните оператори на пазара на
електрическа енергия и други организации,
на които се възлага или делегира изпълнението на пазарни функции в съответствие с
Регламент (ЕС) 2015/1222;
г) координирания изчислител на преносна
способност на регионите за изчисляване на
преносната способност, на които е член;
3. дава ход на процедурата за уведомяване
чрез едновременното изпращане на информация до следните организации:
а) страните, посочени в т. 2;
б) страните, отговорни за баланса;
в) доставчиците на услуги по балансиране;
г) операторите на електроразпределителни
мрежи;
д) комисията.
(4) Операторът на електропреносната мрежа при съгласуване с номинирания оператор
на пазара на енергия, работещ в своята контролна зона, и със съседните оператори на
електропреносни мрежи дава ход на процедура
за възстановяването на пазарните дейности,
прекратени съгласно ал. 1, когато:
1. ситуацията, водеща до задействане на
прекратяването, е приключила и не е налице
друга ситуация, посочена в ал. 1; и
2. субектите, посочени в ал. 3, т. 3, са били
надлежно уведомени предварително.
(5) Финансовите взаимоотношения в резултат от прекъсване на пазарни дейности и/
или въвеждане на ограничителен режим се
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уреждат съгласно правилата по чл. 91, ал. 2
от Закона за енергетиката.“
§ 134. В чл. 200, ал. 3 думата „мрежата“ се
заменя със „съответната електрическа мрежа“,
а съкращението „ЗЕ“ се заменя със „Закона
за енергетиката“.
§ 135. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Авариен коридор“ (енергиен коридор
за възстановяване, коридор) е съвкупност
от електрически съоръжения (подстанции и
електропроводи), които осигуряват пренасянето на електрическа енергия от стартов
източник до ТЕЦ или АЕЦ за захранване на
собствените им нужди.“
2. В т. 2 думата „ЕЕС“ се заменя с „електроенергийната система“.
3. В т. 4 думата „мрежата“ се заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
4. Създават се т. 7а, 7б и 7в:
„7а. „АПОР“ означава автоматика за прекратяване на островен режим, която се реализира
в съвременните цифрови устройства за АЧР.
7б. „АСРЕ“ е Агенцията за сътрудничество
на регулаторите на енергия.
7в. „Базова точка“ означава автоматично
или ръчно зададен график.“
5. В т. 8 думата „мрежата“ се заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
6. В т. 13 думите „резерва за вторично регулиране“ се заменят с „ръчни и автоматични
резерви за вторично регулиране на честотата“.
7. Създава се т. 14а:
„14а. „Генериращ модул“ означава модул
за производство на електрическа енергия.“
8. Точка 17 се изменя така:
„17. „Динамична устойчивост (стабилност)“
е способност на електроенергийната система
или на синхронен генератор след късо съединение или големи смущения, преминавайки
през затихващ преходен процес, да се връща
в устойчиво състояние на синхронизъм, при
стабилна честота и напрежение.“
9. Създават се т. 17а и 17б:
„17а. „Диспечиране“ е подаване на разпореждания и инструкции от операторите на
съответните електрически мрежи за промяна
на конфигурацията и режима на съответната
електрическа мрежа, работната мощност и
режима на работа на производителите на
електрическа енергия, включително пускане
или спиране на генериращи мощности, с цел
управление на електроенергийната система в
реално време при изпълнение изискванията
на тези правила и на ЕМОПС-Е.
17б. „Единната платформа за разпределение“ означава европейската платформа,
създадена от всички оператори на преносни
системи за предварително разпределяне на
преносна способност.“
10. Точка 18 се изменя така:
„18. „Електроенергийна система“ са всички
електроенергийни обекти на територията на
страната, които се свързват и функционират
в единна система с общ режим на работа и с
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непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление
на електрическа енергия.“
11. Създават се т. 18а, 18б и 18в:
„18а. „Елемент на елект ропреносната/
електроразпределителната мрежа“ означава
енергиен обект или съоръжение, през което
се пренася/преобразува електрическа енергия на повече от един ползвател (клиент/
производител).
18б. „ЕМОПС-Е“ означава европейска
мрежа на операторите на преносни системи
на електрическа енергия.
18в. „Затворена електроразпределителна
мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение
на електрическа енергия на територията на
индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или
производственият процес на ползвателите на
тази мрежа са интегрирани поради определени
технически причини или по причини, свързани
с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия се осъществява
основно за собственика, за оператора на
мрежата или за свързани с тях предприятия
на територията на индустриалния парк или
на географски обособен промишлен обект.“
12. Създава се т. 19а:
„19а. „Значителен потребител“ означава
съществуващите и нови съоръжения за производство на електрическа енергия и потребяващи съоръжения, определени като значителни
от оператора на електропреносната мрежа
заради тяхното въздействие върху системата
за пренос по отношение на сигурността на
доставките, включително предоставянето на
спомагателни услуги.“
13. В т. 20 думата „мрежата“ се заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
14. В т. 22 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
15. Създава се т. 22а:
„22а. „Извънредно състояние на електроенергийната система“ означава аварийно
състояние на системата, в което една или
повече граници, осигуряващи експлоатационна
сигурност, са били нарушени. Извънредното
състояние включва разделяне обединението
на зони – работещи несинхронно, значителни
по обем каскадни аварии и загуба на устойчивост. Характеризира се с висока степен
на заплаха за отделните контролни блокове
(зони) и нарушени критерии за сигурност. Това
е ситуация, при която регулиращите системи
и противоаварийната автоматика трябва да
предотвратят разпадането на ЕЕС и да ограничат разпространението на смущенията и
авариите към съседните паралелно работещи
енергийни системи.“
16. В т. 23 съкращението „ENTSO-E“ се
заменя с „ЕМОПС-Е“.
17. Точка 24 се изменя така:
„24. „Координационен център“ е административна структура, упълномощена от
контролните блокове да изпълнява следните
функции:
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а) събиране и удостоверяване на графиците
за обмени между контролните блокове във
фазата на планирането;
б) събиране на данни за реализираните
физически обмени с електрическа енергия по
електропроводите между контролните блокове
за изчисляване на неумишлените отклонения
и компенсационните програми;
в) наблюдение на определени електропроводи между контролни блокове в реално време;
г) пресмятане на неумишлени отклонения
от графиците за обмени;
д) задаване на графиците на компенсационните програми за всеки контролен блок.“
18. Създава се т. 24а:
„24а. „Центрове за координиране на графиците в Синхронната зона на Континентална
Европа на ЕМОПС-Е“ са главният център за
управление на мрежата на Amprion GmbH
(северен координационен център) и центърът
за управление Swissgrid AG (южен координационен център). Последният контролира
качеството на системната честота, отклоненията от синхронното време и задава график
по честота.“
19. Точка 26 се изменя така:
„26. „Критерий за сигурност n-1“ означава
правилото, съгласно което елементите, останали в експлоатация в ЕЕС, след настъпването на извънредна ситуация (изключване
на единичен елемент на електроенергийната
система вследствие на повреда) могат да се
приспособят към новата експлоатационна
ситуация, без да нарушават границите, осигуряващи експлоатационна сигурност.“
20. Точка 27 се изменя така:
„27. „Критерий за сигурност n-2“ означава
правилото, съгласно което елементите, останали в експлоатация в ЕЕС, след настъпването
на извънредна ситуация (изключване на два
елемента на електроенергийната система
вследствие на повреда) могат да се приспособят към новата експлоатационна ситуация,
без да нарушават границите, осигуряващи
експлоатационна сигурност.“
21. Създават се т. 27а и 27б:
„27а. „Модул за производство на електрическа енергия“ означава или синхронен модул
за производство на електрическа енергия, или
модул от вида „електроенергиен парк“.
27б. „Модул от вида „електроенергиен парк“,
присъединен чрез връзка за постоянен ток“
означава модул от вида „електроенергиен
парк“, който е присъединен към една или
повече системи за постоянен ток на високо
напрежение.“
22. Точка 33 се изменя така:
„33. „Нормално състояние на електроенергийната система“ означава ситуация, при която
системата е в рамките на границите, осигуряващи експлоатационна сигурност. Няма
заплаха за работата на обединената ЕЕС. Напрежението, честотата, мощностните потоци
са в допустимите граници и конфигурацията
на електропреносната мрежа отговаря на
критериите за сигурност. Резервите на ак-
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тивна и реактивна мощност са достатъчни,
за да издържат на извънредните ситуации от
списъка на извънредни ситуации, без да се
нарушават границите, осигуряващи експлоатационна сигурност.“
23. Създава се т. 37а:
„37а. „Парков модул за производство на
електрическа енергия“ означава единица или
съвкупност от единици, произвеждащи електрическа енергия, която е свързана несинхронно към съответната електрическа мрежа или
е свързана към нея чрез силова електроника
и която също така има една-единствена точка
за свързване към тази електрическа мрежа.“
24. Точка 40 се изменя така:
„40. „Предаварийно състояние на електроенергийната система“ е състояние, при което
съществува заплаха за работата на обединената
ЕЕС. Параметрите на ЕЕС са в рамките на
допустимите отклонения. При възникване на
смущение в ЕЕС възвръщането към нормално
състояние (зададените стойности на наблюдаваните параметри) е затруднено.“
25. Създават се т. 43а, 43б и 43в:
„43а. „Приоритетни термични централи“
означава термични централи, подредени в
списък на оператора на електропреносната
мрежа, които трябва да бъдат осигурени в
началния етап на възстановяването.
43б. „Проектна авария“ е предполагаемо
произшествие, чието възникване е предвидено при проектирането и производството на
енергийното съоръжение така, че да издържа без загуба на системите, конструкциите
и ком понен т и т е, кат о небла г оп ри я т ни т е
последствия за екологичната обстановка и
общественото здраве са в допустимите граници. При проектна авария в електрически
цен т ра л и и л и п ром иш лен и п ред п ри я т и я
безопасността се гарантира чрез съответни
системи и съоръжения.
43в. „Производител от системно значение“
означава генериращ модул, присъединен към
електропреносната мрежа, с мощност не помалка от 20MW.“
26. В т. 47 думите „(Blackout) на ЕЕС“ се
заменят с „на електроенергийната система“.
27. Създават се т. 50а, 50б и 50в:
„50а. „Резерви за вторично регулиране на
честотата“ означава резервите на активна
мощност, разполагаеми, за да се възстанови
честотата на системата до номиналната честота, а за синхронна зона, състояща се от
повече от една зона за регулиране на товарите
и честотата, да се възстанови балансът на
мощностите до стойността съгласно графика.
50б. „Резерви за заместване“ означава
резервни активни мощности, които се предлагат само на пазара за балансираща енергия
като неделими (всичко или нищо) блокови
предложени я (мощност и цена за част/и
от денонощието), които нямат скорост на
линейно изменение при активиране и при
деактивиране.
50в. „Резерви за първично регулиране на
честотата“ означава резервите на активна
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мощност, разполагаеми, за да се удържа
честотата на системата след възникването
на дисбаланс.“
28. Създават се т. 51а и 51б:
„51а. „Синхронен модул за производство
на електрическа енергия“ означава неделим
набор от инсталации, които могат да генерират
електрическа енергия така, че честотата на
генерираното напрежение, честотата на въртене на генератора и честотата на мрежовото
напрежение са в постоянно съотношение и
по този начин в синхронизъм.
51б. „Система за постоянен ток на високо
напрежение“ означава HVDC система, която
пренася енергия под формата на постоянен ток
на високо напрежение между две или повече
шини за променлив ток и обхваща поне две
преобразувателни (конверторни) станции, с
въздушни или кабелни електропроводи за
постоянен ток между тях.“
29. Точка 54 се изменя така:
„54. „Системна авария“ е голямо смущение с нарушаване на системните параметри,
разделяне на електроенергийната система на
несинхронно работещи части или загуба на
напрежение на цялата електропреносна мрежа или части от нея, при което има клиенти,
лишени от захранване.“
30. Създава се т. 54а:
„54а. „Системни услуги“ са всички услуги,
предоставяни от оператора на електропреносната мрежа, необходими за надеждната работа
на електроенергийната система и жизнеността
на пазара, които включват планиране, диспечиране и управление надеждната работа на
ползвателите на електрическите мрежи, уреждане на задълженията на пазарните участници,
балансирани графици за доставка.“
31. Създава се т. 56а:
„56а. „Списък „Чака – подава“ е списък с
основните указания за действията на местния
персонал при липса на телекомуникации. В
местните инструкции се посочват конкретните действия, които оперативният персонал провежда самостоятелно при загуба на
телекомуникации, а също така операциите,
самостоятелното извършване на които се
забранява.“
32. Точка 57 се изменя така:
„57. „Спомагателни мрежи“ са управляващите, рег улиращите, защитните, комуникационните и информационните мрежи,
необходими за ефективното функциониране
на електропреносната и електроразпределителните мрежи.“
33. Точка 59 се изменя така:
„59. „С ъор ъжен ие за п роизводс т во на
електрическа енергия“ означава съоръжение,
което преобразува първична енергия в електрическа енергия и което се състои от един
или повече модули за производство на електрическа енергия, свързани към съответната
електрическа мрежа в една или повече точки
на присъединяване.“
34. Точка 60 се изменя така:
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„60. „Състояние на възстановяване на
електроенергийната система“ означава състоянието на системата, в което целта на всички
дейности в електропреносната система е да
се възстанови експлоатацията на системата
и да се запази експлоатационната сигурност
след състоянието на прекъсване на електроснабдяването или извънредна ситуация. При
това състояние операторът на електропреносната мрежа е задействал мерки от плана за
възстановяване на ЕЕС.“
35. Точка 61 се изменя така:
„61. „Състояние на повишено внимание
на електроенергийната система“ означава
предаварийно състояние, при което напрежението и мощностните потоци са в рамките
на границите, осигуряващи експлоатационна
сигурност, но резервната мощност на оператора на електропреносната мрежа е намаляла
с повече от 20 % за повече от 30 минути и
не съществуват начини за компенсиране на
това намаление при експлоатация на системата в реално време. Абсолютната стойност
на отклонението на честотата на системата
при стационарни условия продължително е
надвишавала 50 % от максималното отклонение на честотата при стационарни условия
за период от време, по-дълъг от времето за
превключване в състояние на повишено внимание, или стандартния обхват на честотата
за период от време, по-дълъг от времето за
възстановяване на честотата. Съществува
извънредна ситуация, при чието настъпване
разполагаемите коригиращи действия не са
достатъчни за поддържане на нормалното
състояние.“
36. Създават се т. 61а и 61б:
„61а. „Състояние на прекъсване на електроснабдяването на електроенергийната система“ означава разпадане на системата, в
което експлоатацията на част или на цялата
електропреносна мрежа е прекратена. При
това състояние има загуба на повече от 50 %
от товара на ЕЕС и/или пълно отсъствие на
напрежение в продължение на най-малко три
минути, което води до задействането на плана
за възстановяване;
61б. „ТДУ“ означава териториално диспечерско управление.“
37. В т. 62 думата „мрежата“ се заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
38. В т. 63 думите „преносната мрежа“ и
„електрическата мрежа“ се заменят съответно
с „електропреносната мрежа“.
39. Създава се т. 66а:
„66а. „Характеристиката на остатъчното
напрежение във функция от времето“ е дол
ната граница на действителното изменение
на линейните напрежения в точката на присъединяване като функция на времето преди,
по време и след повредата.“
40. В чл. 67 думата „мрежа“ се заменя със
„съответната електрическа мрежа“.
41. Създават се т. 68, 69, 70, 71 и 72:
„68. „Честотен праг“ означава референтна
стойност на честотата в честотно зависим
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режим, при която трябва да се активира цялата предвидена активна мощност за време,
което не трябва да бъде по-голямо от 30 s
от момента на възникване на смущението
по честота.
69. „Честотно зависим режим“ означава
режим на работа на модул за производство
на електрическа енергия, в който активната
мощност се мени в резултат от промяна в
честотата на системата по такъв начин, че
да спомага за възстановяването на целевата честота. Честотно зависимият режим е
аналогичен на първичното регулиране при
конвенционалните агрегати в електрическите
централи.
70. „ЦДУ“ означава централно диспечерско
управление.
71. „LFC&R“ означава политика за контрол
на честотата на натоварването и на резервите.
72. „SAFA“ означава рамково споразумение
на синхронната зона.“
§ 136. Навсякъде в Правилата за управление на електроенергийната система:
1. Съкращението „ЗЕ“ се заменя със „Закона за енергетиката“.
2. Думите „Правилата за търговия с електрическа енергия“ и „Правилата за търговия с
електрическа енергия (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)“
се заменят с „правилата по чл. 91, ал. 2 от
Закона за енергетиката“.
3. Думите „Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители
на електрическа енергия към преносната и
разпределителните електрически мрежи (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм., бр. 27 от 2005 г. и
бр. 25 от 2008 г.)“ и думите „Наредба № 6 от
2004 г. за присъединяване на производители
и потребители на електрическа енергия към
преносната и разпределителните електрически
мрежи“ се заменят с „наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката“.
4. Ду мите „Наредба № 3 от 20 04 г. за
устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90
и 91 от 2004 г.; изм., бр. 108 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 92 от 2013 г.)“ и думите „Наредба
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“
се заменят с „наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1
от Закона за енергетиката“.
5. Думите „Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за
дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи,
както и на оперативния дежурен персонал от
електроенергийните обекти и електрическите
уредби на потребителите“ се заменят с „наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката“.
6. Думите „Наредба № 10 от 2004 г. за реда
за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа
енергия, топлинна енергия и природен газ (ДВ,
бр. 63 от 2004 г.)“ и думите „Наредба № 10 от
2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен
режим, временно прекъсване или огранича-
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ване на производството или снабдяването с
електрическа енергия, топлинна енергия и
природен газ“ се заменят с „наредбата по
чл. 74, ал. 1 от Закона за енергетиката“.
7. Думите „ЕСО“ и „Електроенергийния
системен оператор (ЕСО)“ се заменят с „оператора на електропреносната мрежа“.
8. Думите „преносната мрежа“, „разпределителна мрежа“, „разпределителната мрежа“,
„разпределителни мрежи“ и „разпределителните мрежи“ се заменят съответно с „електро
преносната мрежа“, „електроразпределителна
мрежа“, „електроразпределителната мрежа“,
„електроразпределителни мрежи“ и „електроразпределителните мрежи“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 137. В Правилата за управление на електроразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 66
от 2007 г.; изм., бр. 100 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) обявяването и процедурата за промени
в договорените стойности в случаите по буква „а“ в съответствие с наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката;“.
2. В чл. 15 думите „Наредбата за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ се заменят с „наредбата“.
3. В чл. 25 думите „Наредбата за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ се заменят с „наредбата по
чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката“.
4. В чл. 27 думите „Наредбата за присъединяване на производители и потребители
на електрическа енергия към преносната и
разпределителните електрически мрежи“ се
заменят с „наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката“.
5. В чл. 33, ал. 1 думите „Наредбата за
устройството на електрическите уредби и
елек т роп роводни те линии“ се замен я т с
„наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за
енергетиката“.
6. В чл. 38 думите „Правилата за управ
ление на електроенергийната система“ се
заменят с „правилата“.
7. В чл. 45 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 2 от Закона
за енергетиката;
2. наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 3 от Закона
за енергетиката.“
8. В чл. 52, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката;
2. наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за
енергетиката;“.
9. В чл. 56 т. 1 се изменя така:
„1. наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката;“.
10. В чл. 78 думите „Наредбата за присъединяване на производители и потребители
на електрическа енергия към преносната и
разпределителните електрически мрежи“ се
заменят с „наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката“.
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11. В чл. 80 т. 1 се изменя така:
„1. наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката;“.
12. В чл. 89, ал. 2 думите „Комисията за
енергийно и водно регулиране (комисията)“ се
заменят с „Комисията за енергийно и водно
регулиране, наричана по-нататък „комисията“.
13. В чл. 100 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за
енергетиката;
2. наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката;“.
14. В чл. 102, ал. 3 думите „Наредбата за
въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа
енергия, топлинна енергия и природен газ“
се заменят с „наредбата по чл. 74, ал. 1 от
Закона за енергетиката“.
15. В чл. 103, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за
енергетиката;“.
16. В чл. 104, ал. 3, т. 3 думите „чл. 170,
т. 2 от Правилата за управление на електроенергийната система“ се заменят с „чл. 169,
ал. 1, т. 2 от правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4
от Закона за енергетиката“.
17. В чл. 113 т. 2 и 4 се изменят така:
„2. правилника по чл. 276, ал. 1 от Кодекса
на труда;
4. наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката;“.
18. В чл. 114, т. 1 думите „Правилника
за безопасност при работа в електрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ се
заменят с „правилника по чл. 276, ал. 1 от
Кодекса на труда“.
19. В чл. 115, в т. 1, буква „в“ и в т. 2, буква
„б“ думите „Правилника за безопасност при
работа в електрически уредби на електрически
и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ се заменят с „правилника по
чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда“.
20. В чл. 119 думите „Правилника за без
опасност при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и
по електрически мрежи“ се заменят с „правилника по чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда“.
21. Навсякъде в Правилата за управление
на електроразпределителните мрежи думите
„Правила за управление на електроенергийната система“, „ПУЕЕС“ и „Правилата за
управление на електроенергийната система“ се
заменят с „правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от
Закона за енергетиката“, а съкращенията „ЗЕ“
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и „КЕВР“ се заменят съответно със „Закона
за енергетиката“ и „комисията“.
§ 138. В Правилата за условията и реда за
предоставяне на достъп до електропреносната
и електроразпределителните мрежи (обн.,
ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 100 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 3 съкращението „(ЗЕ)“ се
заличава.
2. В чл. 2, ал. 1 съкращението „(ДВ, бр. 68
от 2007 г.)“ се заличава.
3. В чл. 7, ал. 1 съкращението „КЕВР“ се
заменя с „Комисията за енергийно и водно
регулиране, наричана по-нататък „комисията“.
4. В чл. 7, ал. 3 съкращението „(ДВ, бр. 66
от 2013 г.)“ се заличава.
5. В чл. 7, ал. 4, т. 2 съкращението „(ДВ,
бр. 68 от 2007 г.)“ се заличава.
6. В чл. 10, ал. 3, т. 2 думите „Правилата за
управление на ЕЕС“ се заменят с „правилата
по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката“.
7. В чл. 13, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. са изпълнили изискванията, свързани
с присъединяването и достъпа до електрическите мрежи, установени в действащите
нормативни актове, наредбата по чл. 116,
ал. 7 от Закона за енергетиката и правилата
по чл. 91, ал. 2 и по чл. 83, ал. 1, т. 4 – 6 от
Закона за енергетиката, и“.
8. Навсякъде в Правилата за условията
и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните
мрежи думите и съкращенията „Правилата
за управление на електроразпределителните мрежи“, „Правилата за управление на
електроенергийната система“, „Правилата за
търговия с електрическа енергия“, „Правилата
за измерване на количеството електрическа
енергия“, „ЗЕ“, „КЕВР“ и „ЗЕВИ“ се заменят
съответно с „правилата по чл. 83, ал. 1, т. 5
от Закона за енергетиката“, „правилата по
чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката“,
„правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката“, „правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от
Закона за енергетиката“, „Закона за енергетиката“, „комисията“ и „Закона за енергията
от възобновяеми източници“.
§ 139. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за управление на електро
енергийната система са приети от Комисията
за енергийно и водно регулиране с решение по
Протокол № 196 от 21.07.2022 г., в частта по
т. 1 и влизат в сила от деня на обнародването
им в „Държавен вестник“.
Председател:
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