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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 18 ноември 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
 Решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
 Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 Решение за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана
 Решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
 Решение за промени в състава на Комисията по земеделието и горите
 Решение за промени в ръководството
и състава на Комисията по околната
среда и водите
 Решение за промени в състава на Комисията по регионална политика и
местно самоуправление
 Решение за промени в състава на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и
спорта
 Решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването
 Решение за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 Решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
 Решение за промени в ръководството
и състава на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове
Министерски съвет
 Постановление № 299 от 10 ноември
2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2012 г.
 Постановление № 300 от 10 ноември 2011 г. за определяне нов размер
на минималната работна заплата за
страната
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 Постановление № 301 от 10 ноември
2011 г. за изменение на Наредбата за
отговорността и координацията на
държавните органи, осъществяващи
действия по прилагането на Регламент
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии
и механизми за определяне на държава
членка, компетентна за разглеждането
на молба за убежище, която е подадена
в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент
(ЕО) № 1560/2003 на Комисията от
2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която
е компетентна за разглеждането на
молба за убежище, която е подадена в
една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 на Съвета от 11 декември
2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното
прилагане на Дъблинската конвенция и
Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета
от 28 февруари 2002 г. за определяне на
някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за
сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, приета
с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2007 г.
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 Постановление № 302 от 11 ноември 2011 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и
реда за отпускане на безлихвени заеми
на общините от централния бюджет
за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и
тяхното възстановяване
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Министерство на отбраната
 Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната
на Черна гора относно безвъзмездно
предоставяне на право на ползване на
софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“
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Министерство на правосъдието
Министерство на вътрешните
работи
Министерство на здравеопазването
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Министерство на вътрешните
работи
 Наредба № Iз-2815 от 7 ноември
2011 г. за реда за осъществяване на
разрешителна и контролна дейност
на търговци, извършващи дейности по
пожарна безопасност в обекти и/или
експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност

ВЕСТНИК

 Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г.
за условията и реда за извършване
на съдебномедицинските, съдебнопси
хиатричните и съдебнопсихологичните
експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните
заведения
28
Комисия за финансов надзор
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 Инструкция № Iз-2813 от 4 ноември
2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
22

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на
държавите, регулираните пазари и
индексите на регулираните пазари на
ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване
34

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 4 от Закона за защита на
конкуренцията и § 3 от преходните и заключи
телните разпоредби към Закона за изменение
на Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Избира Петя Маринова Велчева за член
на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за защита
на конкуренцията
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 4 от Закона за защита на
конкуренцията и § 3 от преходните и заключи
телните разпоредби към Закона за изменение
на Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Избира Зорница Иванова Иванова за член
на Комисията за защита на конкуренцията.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 9 ноември 2011 г. и е подпе
чатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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12265
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по транс
порт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Асенов Колев и
Александър Стойчев Стойков като членове
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
2. Избира Емануела Здравкова Спасова
и Корман Якубов Исмаилов за членове на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12325

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по външна
политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Иванов Аврамов
и Димитър Николов Лазаров като членове на
Комисията по външна политика и отбрана.
2. Избира Ва лентин Николов Иванов,
Владислав Евгениев Димитров, Светлин Ди
митров Танчев и Костадин Василев Язов за
членове на Комисията по външна политика
и отбрана.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12297

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШИ:
1. Освобождава Ангел Георгиев Даскалов,
Емануела Здравкова Спасова и Тодор Дими
тров Великов като членове на Комисията по
труда и социалната политика.
2. Избира Лили Боянова Иванова, Катя
Костова Колева и Кирил Владимиров Гум
неров за членове на Комисията по труда и
социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12298

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по земе
делието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ваня Донева Георгиева и Свето
мир Константинов Михайлов за членове на
Комисията по земеделието и горите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12299

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на
Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобож дава Кристи яна Методиева
Петрова като член на Комисията по околната
среда и водите.
2. Избира Димитър Николов Лазаров за
член и заместник-председател на Комисията
по околната среда и водите.
3. Избира Емил Делчев Димитров и Огнян
Андонов Пейчев за членове на Комисията по
околната среда и водите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12300

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по рег ио
нална политика и местно самоу правление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светомир Константинов
Михайлов като член на Комисията по здра
веопазването.
2. Избира Га лина Стефанова МилеваГеоргиева за член на Комисията по здраве
опазването.

1. Освобождава Емил Делчев Димитров
като член на Комисията по регионална по
литика и местно самоуправление.
2. Избира Веселин Велков Давидов за
член на Комисията по регионална политика
и местно самоуправление.

Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 9 ноември 2011 г. и е подпе
чатано с официалния печат на Народното
събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

12303

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12301

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по об
разованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ивелин Николаев Николов
като член на Комисията по образованието, нау
ката и въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Йордан Георгиев Андонов и Катя
Ангелова Чалъкова за членове на Комисията
по образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно съб 
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стоян Янков Гюзелев, Пламен Тенев
Русев и Недялко Живков Славов за членове
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12304

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бю
джет и финанси

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от

1. Освобождава Костадин Василев Язов и
Стоян Янков Гюзелев като членове на Коми
сията по бюджет и финанси.

12302

за промени в състава на Комисията по здра
веопазването

РЕШИ:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

2. Избира Петко Валентинов Петков и
Диана Иванова Йорданова за членове на
Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г.

12305

за промени в ръководството и състава на
Комисията по европейски въпроси и контрол
на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Десислава Жекова Танева
като член и заместник-председател на Коми
сията по европейски въпроси и контрол на
европейските фондове.
2. Избира Владимир Цветанов Тошев за
заместник-председател на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове.
3. Избира Силвия Анастасова Хубенова за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12306

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2012 г. размер на линията на бедност за стра
ната 236 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 9, ал. 1 от Методиката за опреде
ляне и актуализиране на линията на бедност
за страната, приета с Постановление № 345
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).

12294

за определяне нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 май
2012 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 290 лв. и на ми
нималната часова работна заплата 1,72 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна ра
ботна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за периода от
1 май до 31 декември 2012 г. за изпълнение
на постановлението в бюджетните органи
зации и дейности се осигуряват в рамките
на средствата по бюджетите на държавните
органи, министерствата и другите бюджетни
организации, трансфера от републиканския
бюджет за самостоятелните бюджети и от
извънбюджетни сметки, от собствени приходи
на общините и от извънбюджетни средства.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от
2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51 от 2011 г.)
числото „270“ се заменя с „290“ .
§ 3. Министърът на труда и социалната
политика и министърът на финансите дават
указания по изпълнението на постановлението
и решават в рамките на своята компетентност
възникнали специфични въпроси по прила
гането му.
§ 4. Постановлението се приема на осно
вание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 май 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12295
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Наредбата за отговорност
та и координацията на държавните органи,
осъществяващи действия по прилагането
на Регл амент (ЕО) № 343/2003 на Съвета
от 18 февруари 2003 г. за установяване на
критерии и механизми за определяне на дър
жава членка, компетентна за разглеждането
на молба за убежище, която е подадена в
една от държавите членки от гражданин на
трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003
на Комисията от 2 септември 2003 г. за опре
деляне условията за прилагане на Регламент
(ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване
на критерии и механизми за определяне на
държавата членка, която е компетентна за
разглеждането на молба за убежище, която
е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета страна, Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г.
за създаване на система „Евродак“ за срав
няване на дактилоскопични отпечатъци с
оглед ефективното прилагане на Дъблинската
конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на
Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне
на някои условия за прилагането на Регламент
(ЕО) № 2725/2000 относно създаването на
системата „Евродак“ за сравняване на дакти
лоскопични отпечатъци с оглед ефективното
прилагане на Дъблинската конвенция, приета
с Постановление № 332 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.;
изм., бр. 5 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Член 16 се изменя
така:
„Чл. 16. Когато е задържан чужденец, из
вършил опит за незаконно преминаване на
държавната граница на Република България
и заявил, че желае да получи статут, длъж
ностните лица от Главна дирекция „Гранична
полиция“ – МВР:
1. извършват действията, предвидени при
задържане на чужденец, извършил опит за
незаконно преминаване на държавната гра
ница на Република България;
2. незабавно изпращат копие от молбата
за закрила по електронна поща, факс или с
писмо до Държавната агенция за бежанците
и уточняват датата, мястото и часа на пре
даване на чужденеца;
3. предават чужденеца на Държавната аген
ция за бежанците заедно с всички документи,
необходими за определяне на държавата член
ка, компетентна да разгледа молбата за статут
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(заповед за задържане, заповеди за налагане
на принудителни административни мерки,
протокол за обиск, обстоятелствен протокол)
и такива, удостоверяващи здравословното му
състояние.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2011 г. за
условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни пла
щания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
20 07 – 2013 г. и тяхното възстановяване
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е сключила договор с Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
при условията и по реда на Наредба № 24 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Обновяване и развитие на населените мес
та“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 45, 55
и 78 от 2010 г. и бр. 30, 49 и 68 от 2011 г.),
Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населе
нието и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от
2010 г. и бр. 30, 49 и 68 от 2011 г.), Наредба
№ 20 от 2008 г. за условията и реда за предос
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от
2010 г. и бр. 5 от 2011 г.) или на Наредба № 22
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Първоначално залесяване на неземеделски
земи“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.,
бр. 50 от 2010 г. и бр. 5 от 2011 г.);“.
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§ 2. В чл. 3, ал. 5 думите „31 октомври“
се заменят с „30 ноември“.
§ 3. В чл. 4 т. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 6 думите „бюджетната сметка на
общината“ се заменят с „извънбюджетната
сметка (7443) на общината, открита за целите
на плащанията по ПРСР, администрирани от
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция“.
§ 5. Създават се чл. 7 и 8:
„Чл. 7. Условията и редът на отчитане на
операциите по чл. 4 и 5 се определят с ука
зания на министъра на финансите.
Чл. 8. За целите на залагането на лимити
и извършване на плащанията по чл. 3, 4 и 5
се прилагат съответните сметки и кодове за
плащания в СЕБРА по Постановление № 40
на Министерския съвет от 2005 г. за условията
и реда за отпускане на временни безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи по одобрени проекти
по Специалната предприсъединителна про
грама на Европейския съюз за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България (САПАРД) и за възстановяването
им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.).“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

като спазват стриктно задълженията, про
изтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в региона;
убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в Югоизточна Европа,
се споразумяха за следното:

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Член 2
(1) Българската страна извършва за своя
сметка услугите по инсталация и по под
дръжка на продукта за период един месец
след инсталацията.
(2) При необходимост българската страна
осигурява безплатно обучение за работа с
продукта на определени от черногорската
страна длъжностни лица.
(3) Разходите на българската страна по
организацията на обучението по ал. 2 са за
сметка на черногорската страна.

12345

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Черна гора относно безвъзмездно
предоставяне на право на ползване на софту
ерен продукт „Национален кодификационен
инструмент „Булкод“
(Одобрено с Решение № 740 от 6 октомври
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
11 октомври 2011 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Черна гора, наричани по-долу „страни“;
като изхождат от общия стремеж за раз
витие на добросъседски отношения между
двете държави;

Член 1
(1) М и н ис т ер с т во т о н а о т бра н ат а н а
Реп у б л и к а Б ъ л г ари я (н ари ч а н а по -дол у
българската ст рана) като притежател на
интелект уалните права и собственост на
софтуерен продукт „Национален кодифика
ционен инструмент „Булкод“ (наричан подолу „продукта“) предоставя безвъзмездно на
Министерството на отбраната на Черна гора
(наричана по-долу черногорската страна) за
неограничен срок от време, неизключително,
непрехвърляемо и неограничено откъм брой
на потребителите в рамките на Министер
ството на отбраната на Черна гора право
на ползване на продукта и потребителската
документация (съгласно приложение № 1)
във връзка с използването му.
(2) Черногорската страна приема безвъз
мездно предоставеното право на ползване на
продукта при условията на това споразумение.
(3) Правото по ал. 1 не включва каквито
и да било други права, свързани с интелек
туалната собственост върху продукта, доку
ментацията, както и за патенти, търговски
марки и „ноу-хау“, вградени или използвани
във връзка с тях.

Член 3
(1) Черногорската страна се задължава да
осигури подходяща хардуерна и софтуерна
среда, необходима за нормалното функци
ониране на продукта, и при необходимост
да осигурява достъп до него на определени
от българската страна длъжностни лица за
извършване на дейностите по инсталация,
поддръжка и обучение.
(2) Черногорската страна се задължава
сама или чрез свои подразделения или други
лица да не:
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1. продава, дава под наем или предоставя
чрез други способи право на ползване на
продукта;
2. използва продукта за цели, различни
от тези, за които е предоставен, както и да
променя негови характеристики, да копира,
разпространява, предава, показва, представя,
размножава или създава собствени производ
ни произведения (собствени информационни
системи или на части от такива системи);
3. разрешава достъп до продукта на лица,
чиито слу жебни задъл жени я не изиск ват
такъв достъп.
(3) Черногорската страна се задължава да
осигури лицензиран (легален) софтуер за опе
рационните системи и системи за управление
на база от данни в съответствие с броя на
потребителите, които ще използват продукта
съгласно изискванията на производителите
на съответния софтуер.
Член 4
(1) Предаването на продукта се извършва
с констативен протокол, подписан от упълно
мощени представители на страните.
(2) Констативният протокол обвързва стра
ните относно факта на предаване, получаване
и инсталиране на продукта.
Член 5
Черногорската страна поема задължение
използването на продукта и неговата под
дръжка да се извършват в съответствие с пра
вилата, установени в Ръководството на НАТО
по кодификация – ACodP-1, ACodP-2, ACodP-3
и CodSP, и всички техни допълнителни изме
нения, публикувани от Агенцията на НАТО
по поддръжка и снабдяване – НАМСА, под
ръководството на Групата на националните
директори по кодификация – AC/135.
Член 6
Ако в хода на използване на продукта
се на лага дост ъп до к ласифиц и рана ин
формация на българската страна, то той се
осъществява в съответствие с българското
законодателство в областта на защитата на
класифицираната информация и Споразуме
нието между правителството на Република
България и правителството на Черна гора за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация, подписано на 24 ноември 2010 г.
в гр. Подгорица.
Член 7
(1) Българската страна не носи отговорност
за действия или бездействия на черногорската
страна, които биха били основание за претен
ции на трети страни във връзка с продукта. В
тези случаи всички разходи, свързани с учас
тието в досъдебни, съдебни или арбитражни
производства, включително присъдени суми,
се поемат от черногорската страна.

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

(2) Всички спорове, свързани с тълкуване
то и изпълнението на това споразумение, се
разрешават чрез двустранни преговори между
страните. В случай, че страните не постиг
нат съгласие за доброволно разрешаване на
възникналите във връзка със споразумението
спорни въпроси, то те се разрешават по дип
ломатически път.
Член 8
(1) Страните определ ят следните свои
структури, които да отговарят за изпълнението
на споразумението:
– от името на Министерството на отбра
ната на Република България: отдел „Пазарни
проучвания и информационно осигуряване
на доставките“ от дирекция „Инвестиции в
отбраната“.
– от името на Министерството на отбра
ната на Черна гора: Отдел „Стандартизация
и кодификация“ от Сектора за материални
ресурси.
(2) При необходимост структурите по ал. 1
могат да реализират посещения и консултации,
свързани с изпълнението на споразумението
на реципрочна основа.
Член 9
(1) Това споразумение се сключва за нео
пределен срок.
(2) Това споразумение влиза в сила от
датата на подписването му.
Подписано в София на 11 октомври 2011 г. в
два еднообразни екземпляра на английски език.
За Министерството
За Министерството
на отбраната на
на отбраната на
Република България:
Черна гора:
полк. Станимир Георгиев,
Мира Церович,
директор на Дирекция
заместник-министър
„Инвестиции в
на отбраната по
отбраната“
защита на информацията и комуникационните системи

Приложение № 1
По смисъла на чл. 1, ал. 1 от това споразумение
софтуерен продукт „Национален кодификационен
инструмент „Булкод“ представлява един брой
инсталационно CD и съдържа:
1. Инсталационен пакет за Булкод – клиент
ска част.
2. Инсталационен пакет за Булкод – сървърна
част.
3. Инсталационен пакет за Булкод – WEB
интерфейс.
4. Инсталационен пакет за Булкод – схема
на база данни.
5. Ръководство на потребителя на Булкод.
6. Ръководство на администратора на Булкод.
12275
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-2815
от 7 ноември 2011 г.

за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи
дейности по пожарна безопасност в обекти
и/или експлоатация на уреди и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за осъществяване на разреши
телната и контролната дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност
(ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди
и съоръжения, свързани с ПБ;
2. редът за издаване и отнемане на разре
шения за осъществяване на дейностите по т. 1;
3. необходимата професионална квалифика
ция, минимумът технически средства и лица
за осъществяване на дейностите;
4. организацията на дейността на търгов
ците;
5. редът за осъществяване на контрол
върху дейността на търговците от органите
за пожарна безопасност и защита на населе
нието (ПБЗН).
Чл. 2. Разрешения се издават на лица – тър
говци по смисъла на Търговския закон, които
отговарят на изискванията по Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи (ЗМВР)
и на наредбата.
Чл. 3. Дейностите по чл. 1, т. 1 се осъ
ществяват на територията на цялата страна,
област или на територията на конкретен обект
съобразно издаденото разрешение.
Раздел II
Видове и обхват на дейностите, осъществя
вани от търговците
Чл. 4. Търговците по реда на тази наредба
могат да получат разрешение за извършване
на дейности, свързани с ПБ, както следва:
1. пожарогасителна дейност;
2. спасителна дейност;
3. противопожарно обезопасяване и про
веждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
4. експлоатация на противопожарни уреди
и съоръжения.
Чл. 5. Пожарогасителната дейност е ком
плекс от действия, които включват:
1. разработване на планове за гасене на
пожари;
2. осигу ряване на непрекъснато, дено
нощно дежурство с личен състав и пожарни
автомобили;
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3. подготовка на личния състав и пожарната
техника за осъществяване на пожарогасителни
действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства
при получаване на съобщение за възникване
на пожар;
5. спасяване на хора и имущество;
6. ограничаване и ликвидиране на възник
нали пожари;
7. определяне на необходимите количества
гасителни вещества за пожарогасене;
8. осигуряване на ПБ при огневи и други
дейности с повишен риск от възникване на
пожар, бедствие или извънредна ситуация.
Чл. 6. Спасителната дейност е комплекс
от действия, които включват:
1. разработване на планове за действия
при бедствия, аварии и извънредни ситуации
в обекта;
2. осигуряване на непрекъснато, денонощ
но дежурство с личен състав и спасителни
автомобили;
3. подготовка на личния състав и спасител
ната техника за осъществяване на спасителни
действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства
при възникване на бедствия, аварии или из
вънредни ситуации в обекта;
5. евакуация на хора и разсредоточаване
на имущество;
6. осъществяване на действия по ликви
диране и намаляване на последствията от
бедствия, аварии или извънредни ситуации;
7. определяне на способите и средствата за
извършване на спасителни дейности.
Чл. 7. Противопожарното обезопасяване
и провеждането на превантивни и организа
ционни мероприятия за осигуряване на ПБ
в обекти включват:
1. определяне класовете по функционална
пожарна опасност, категорията по пожарна
опасност, класовете и групите на пожарна
и експлозивна опасност на сградите и съо
ръженията съгласно действащите правила и
норми за ПБ;
2. противопожарно обследване;
3. пожарен контрол;
4. установяване на причините за възникване
и разпространение на пожари и предлагане
на мерки за повишаване нивото на ПБ;
5. подготовка на обекта за успешна еваку
ация и пожарогасене;
6. разработване на документи за създаване
на организация за осигуряване на ПБ на обек
тите в съответствие с правилата и нормите
за ПБ при експлоатация на обектите;
7. информационно-разяснителна дейност
по въпроси, свързани с ПБ;
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8. провеждане на инструктажи по ПБ по
реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за усло
вията и реда за провеждането на периодично
обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от
2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).
Чл. 8. Експлоатацията на противопожарни
уреди и съоръжения включва:
1. сервизно обслужване на носими и возими
пожарогасители, и/или
2. поддържане и обслужване на пожарогаси
телни системи, пожароизвестителни системи,
системи за управление на дим и топлина и
пожарни кранове.
Раздел III
Професионална квалификация, технически
средства и личен състав за осъществяване
на дейностите
Чл. 9. Лицата, които осъществяват дейности
по чл. 4, трябва да притежават необходима
та професионална квалификация, да не са
осъжд ани за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани, да са
клинично здрави и да не страдат от психи
чески заболявания.
Чл. 10. (1) Дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и
3 се ръководят от търговеца или наети от
него лица.
(2) Лицата по ал. 1 имат необходимата
професионална квалификация, ако:
1. притежават образователно-квалифика
ционна степен „бакалавър“ или по-висока в
област „технически науки“ по специалност
„Пожарна и аварийна безопасност“ или други
сходни специалности в сферата на ПБ, придо
бита в акредитирани висши учебни заведения
в страната или в чужбина;
2. притежават образователно-квалифика
ционна степен „бакалавър“ или по-висока
по други специалности в област „технически
науки“, завършили са курс за първоначална
п рофесиона лна подготовка във фак ул тет
„ПБЗН“ при Академията на МВР и са рабо
тили не по-малко от 3 години в структурните
звена за ПБЗН по съответното направление
на дейност;
3. притежават завършено средно образова
ние и са работили не по-малко от 5 години
на офицерска длъжност и/или длъжност от
категория Г или по-висока в структурните
звена за ПБЗН по съответното направление
на дейност.
(3) Необходимата професионална квали
фикация за лицата, които непосредствено ще
осъществяват дейностите по чл. 4, т. 1 и 2, е
налице, когато те отговарят на изискванията
на ал. 2 или на едно от следните изисквания:
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1. притежават средно образование и са пре
минали курс за първоначална професионална
подготовка по направлението на дейност в
Академията на МВР или в сродни учебни
заведения на други държави;
2. притежават средно образование и са
прослужили не по-малко от 3 години в струк
турните звена за ПБЗН по направлението на
дейност;
3. водачите на пожарен или спасителен
автомобил отговарят на условията по т. 1 или
2 и притежават свидетелство за управление
на моторно превозно средство за съответната
категория.
(4) Необходимата професионална квали
фикация за лицата, които непосредствено
ще осъществяват дейностите по чл. 4, т. 3, е
налице, когато те отговарят на изискванията
по ал. 2 или притежават завършено средно
образование и са работили не по-малко от
5 години в структурните звена за ПБЗН по
направление държавен противопожарен кон
трол и превантивна дейност.
(5) Дейността по чл. 8, т. 2 се ръководи
от търговеца или наети от него лица, които
притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или по-висока в област
„технически науки“, придобита в акредитира
ни висши учебни заведения в страната или в
чужбина, и отговарят на условията по ал. 6.
(6) Необходимата квалификация за лицата,
които непосредствено ще осъществяват дей
ностите по чл. 8, е налице, когато притежават
средно образование и отговарят на следните
условия:
1. притежават удостоверение за завършен
курс за обучение в Академията на МВР или
в центровете за професионално обучение,
лицензирани по реда на Закона за професи
оналното образование и обучение;
2. притежават удостоверение за завършен
курс за поддържане и актуализиране на ква
лификацията на всеки 5 години след издаване
на удостоверението по т. 1.
(7) След завършване на обучението по
ал. 6 теоретичните и практическите знания
и умения на лицата се оценяват от изпитна
комисия, назначена от обучаващата органи
зация, с включени представители от Акаде
мията на МВР.
(8) Обучението по ал. 6 се извършва по
програма, разработена от Академията на МВР
и съгласувана от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР
(ГДПБЗН – МВР).
Чл. 11. За осъществяване на дейностите по
чл. 4, т. 1 и 2 търговците наемат по договор
необходимия брой лица и осигуряват пожар
на и спасителна техника, комуникационни и
лични предпазни средства, сгради, гаражи,
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помещения за експлоатация на пожарната
и спасителната тех ника и помещени я за
обезпечаване на дежурството на постоянна
местостоянка в охранявания обект или в
непосредствена близост до него.
Чл. 12. Необходимият брой служители
за осъществяването на дейностите по чл. 4,
т. 1 и 2 се определя от броя на пожарните и
спасителните автомобили на оперативно де
журство, като минималният състав на един
екип на един автомобил е трима души, в т.ч.
водачът на автомобила.
Чл. 13. За обектите по чл. 91г ЗМВР ми
нималният брой техника и личен състав на
дежурство за изпълнение на дейности по чл. 4,
т. 1 и 2 се определя съобразно пожарната
характеристика на обекта по утвърдена от
министъра на вътрешните работи методика.
Чл. 14. Когато търговецът е сключил дого
вор за осъществяване на дейностите по чл. 4,
т. 1 и 2 с повече от един обект на територията
на една или повече области, назначава ръ
ководител за всеки обект, който отговаря за
изпълнението на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2.
Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелствата,
при които е издадено разрешението, както
и при освобождаване или наемане на лица,
които да ръководят или непосредствено да
осъществяват дейности по смисъла на тази
наредба след вече получено разрешение, в
двуседмичен срок от датата на освобождава
не (наемане) търговецът писмено уведомява
органа, издал разрешението.
(2) За допълнително наетите лица към
уведомлението се прилагат всички изискващи
се документи, удостоверяващи изпълнението
на изискванията на тази наредба към наетите
лица.
Раздел IV
Ред за приемане и разглеждане на документи
за издаване на разрешение
Чл. 16. (1) Разрешение (приложение № 2)
за осъществяване на дейностите по чл. 4 на
територията на цялата страна се издава от
директора на ГДПБЗН – МВР.
(2) Разрешение (приложение № 2) за осъ
ществяване на дейностите по чл. 4 на тери
торията на областта или в обект се издава от
съответния началник на Столично управление
„Пожарна безопасност и защита на населе
нието“ (СУПБЗН)/Областно управление „По
жарна безопасност и защита на населението“
(ОУПБЗН).
(3) За разглеждане и проверка съответ
с т вие т о на п редс та вен и т е док у мен т и за
издаване на разрешения на търговци дирек
торът на ГДПБЗН – МВР или началниците
на СУПБЗН/ОУПБЗН сформират постоянно
действащи комисии.
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Чл. 17. (1) За издаване на разрешения за
осъществяване на дейностите по чл. 4 тър
говците подават писмено заявление (прило
жение № 1).
(2) Към заявлението търговецът прилага
следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър, издадено не по-късно
от 6 месеца преди датата на подаване на
заявлението;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс,
че търговецът и неограничено отговорните
съдружници в командитно или събирателно
дружество нямат задължения;
3. документ за внесена държавна такса
съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на МВР по Закона за
държавните такси, одобрена с Постановление
№ 53 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ,
бр. 27 от 1998 г.).
(3) Към заявлението търговецът прилага
за ръководителя и за лицата, непосредствено
осъществяващи дейност по чл. 4, следните
документи:
1. списък с трите имена и длъжностите
на лицата;
2. свидетелства за съдимост;
3. медицински удостоверения за здравния
статус;
4. удостоверения от лечебно заведение, че
лицата не страдат от психическо заболяване;
5. документи, удостоверяващи квалифика
цията по чл. 10 на лицата.
(4) Всички документи по ал. 2 и 3 се при
лагат в оригинал или нотариално заверен
препис.
Чл. 18. Разрешение (приложение № 2) или
отказ за издаване на разрешение се издава
в 14-дневен срок от датата на подаване на
заявлението.
Чл. 19. (1) Не се издава разрешение по за
явление, което не удовлетворява изискванията
на наредбата. В тези случаи органът по чл. 16
писмено уведомява заявителя да отстрани
констатираните недостатъци и да представи
необходимите документи в 3-дневен срок от
получаване на съобщението.
(2) Срокът за произнасяне започва да тече
от датата на отстраняване на нередовностите.
(3) Органът по чл. 16 прекратява произ
водството, когато в срок не бъдат отстранени
нередовностите в заявлението.
Чл. 20. Отказът за издаване на разрешение
може да се обжалва от търговеца по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 21. Разрешенията за осъществяване
на дейности по чл. 4 се издават за срок от
5 години.
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Чл. 22. В 14-дневен срок СУПБЗН/ОУПБЗН
изпращат в ГДПБЗН – МВР копия на издаде
ните или отнетите разрешения на търговци от
областта и получените уведомления по чл. 28.
Чл. 23. За издаване на ново разрешение
търговците подават заявление по реда на
чл. 17 в 14-дневен срок преди изтичане срока
на действие на издаденото разрешение.
Чл. 24. (1) При изгубване, противозаконно
отнемане или унищожаване на издадено раз
решение в срок от 24 часа от настъпване на
съответното събитие или от узнаването му
търговецът писмено уведомява органа, който
го е издал, като описва обстоятелствата.
(2) Дубликат на разрешение се издава в
3-дневен срок от датата на представяне на
писмено искане с приложен документ за
внесена държавна такса.
Раздел V
Единен регистър на издадените разрешения
Чл. 25. (1) В ГДПБЗН – МВР се води
единен регистър на издадените разрешения,
съдържащ:
1. наименование на търговеца;
2. вид на дейността;
3. наименование, организационно-правна
форма на юридическото лице, седалище и
адрес на управление, данни от регистраци
ята в търговския регистър, информация за
назначените лица и наличната пожарна и
спасителна техника;
4. информация за ръководителите на дей
ностите;
5. валидност на разрешението;
6. номер на разрешението;
7. списък на обектите, за които има склю
чен договор, и срока му на действие – за
дейностите по чл. 4, т. 1 и 2;
8. основание и дата на отнемане на раз
решението.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1
се определя от директора на ГДПБЗН – МВР.
(3) Редът за достъп до данните, съхранявани
в единния регистър по ал. 1, е в съответствие
с разпоредбите на Закона за защита на лич
ните данни.
Чл. 26. (1) Информация за издадените и
отнетите разрешения за осъществяване на
дейности по наредбата се публикува в интернет
страницата на ГДПБЗН – МВР.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. наименование на търговеца, седалище
и адрес на управление;
2. вид на осъществяваната дейност;
3. наименование на органа, издал разре
шението;
4. регистрационен номер и срок на валид
ност на разрешението;
5. основание и дата на отнемане на раз
решението.
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Раздел VI
Организация на дейността на търговците
Чл. 27. (1) Търговците, осъществяващи дей
ности по тази наредба, изготвят и съхраняват
следните документи:
1. копие на полученото разрешение за
осъществяване на дейности по чл. 4;
2. документи, удостоверяващи квалифи
кацията на лицата, извършващи дейности
по чл. 4;
3. копие от договора, подписан с ръководи
теля на обекта за осъществяване на дейности
по чл. 4;
4. планове за гасене на пожари и за действия
при бедствия, аварии и извънредни ситуации;
5. заповеди, вътрешни правила, протоко
ли, планове за евакуация и други документи,
отнасящи се до организацията на ПБЗН в
обекта и обучението по ПБ;
6. протоколи от извършени противопожарни
обследвания и документи от осъществения
пожарен контрол;
7. дневници и протоколи по чл. 40, ал. 5
и 6, удостоверяващи извършено обслужване,
презареждане или хидростатично изпитване
на противопожарни уреди в съответствие с
изискванията на техническите спецификации
по чл. 40, ал. 1;
8. документи от извършено поддържане
и обслужване на пожарогасителни системи,
пожароизвестителни системи, системи за
управление на дим и топлина и пожарни
кранове в съответствие с изискванията на
техническите спецификации по чл. 40, ал. 3;
9. документи от извършени проверки на
дейността на търговеца от органите за ПБЗН
при МВР.
(2) За обектите, за които има сключени до
говори за осъществяване на дейности по чл. 4,
т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и
съхранява дело с документи, отнасящи се до:
1. организацията на дежурствата на наетите
лица и техника;
2. длъжностните характеристики на слу
жителите;
3. месечните графици за дежурство на
наетите лица;
4. организацията на дихателната защита и
спазване на правилата за безопасност и здраве;
5. техническите и контролните прегледи
на пожарната и спасителната техника;
6. дневник за регистриране на ликвидира
ните произшествия (приложение № 3);
7. справки до СУПБЗН/ОУПБЗН – МВР за
ликвидирани произшествия (приложение № 4).
(3) Плановете за гасене на пожари и за
действия при бедствия, аварии и извънред
ни ситуации се съгласуват със съответната
СУПБЗН/ОУПБЗН – МВР и се утвърждават
от ръководителя на обекта.
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Чл. 28. (1) За всеки сключен или прекра
тен договор в двуседмичен срок от датата на
влизане в сила търговецът писмено уведомява
органа, издал разрешението, за осъществяване
на съответната дейност по чл. 4, т. 1 и 2.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:
1. предметът на сключения договор и на
именованието на обекта;
2. видът на дейността, която ще се осъ
ществява;
3. ръководителите на съответните дейности;
4. списъкът на лицата, които непосредствено
ще осъществяват дейностите;
5. броят и видът на пожарните и спаси
телните автомобили и тяхната постоянна
местостоянка.
(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
копия от регистрационните талони на пожар
ните и спасителните автомобили и копие от
нотариално заверен договор за ползване на
тези автомобили, когато не са собственост
на търговеца.
Чл. 29. За приемане на съобщени я за
възникнали произшествия в охраняваните
обекти на местата на постоянна дислокация на
пожарните и спасителните автомобили търго
вците по чл. 4, т. 1 и 2 оборудват помещения,
съоръжени с необходимата комуникационна и
оповестителна техника, в които се осигурява
денонощно присъствие на дежурно лице.
Чл. 30. Дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 се
осъществяват от дежурни смени 24 часа в
денонощието 7 дни в седмицата по утвърден
от ръководителя на дейността месечен график
и при спазване изискванията на Кодекса на
труда и актовете по прилагането му.
Чл. 31. За всяка дежурна смяна се определя
лице, което отговаря за цялостната дейност
по време на дежурството.
Чл. 32. Дежурството с пожарни и спасител
ни автомобили за всеки обект, за които търго
вецът има сключен договор за осъществяване
на дейности по чл. 4, т. 1 и 2, се осъществява
на постоянно място в охранявания обект или
в непосредствена близост до него.
Чл. 33. По време на дежурството на наетите
лица не могат да се възлагат други дейности,
неуредени в тази наредба.
Чл. 34. На наетите лица от дежурните
екипи се осигурява индивидуална екипировка
и лични предпазни средства в количества не
по-малки от определените в приложение № 5.
Чл. 35. Пожарните и спасителните авто
мобили се оборудват с пожаро-техническо и
спасително въоръжение в количества не помалки от определените в приложение № 6.
Чл. 36. (1) Външното оцветяване и обо
значаване на пожарни те и спаси телни те
автомобили на търговците, както и обозна
ченията върху специалната екипировка и
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личните предпазни средства на наетите лица,
непосредствено осъществяващи дейностите
по чл. 4, т. 1 и 2, трябва да се отличава от
определените за органите за ПБЗН.
(2) Лицата, ръководещи или непосредствено
осъществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2,
носят отличителен знак на търговеца върху
работните и защитните облекла.
Чл. 37. (1) Не по-рядко от един път в
годината във всеки обект наетите лица, осъ
ществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2, про
веждат тренировка за ликвидиране на условно
възникнало произшествие с използване на
наличната пожарна и спасителна техника в
обекта, като времето и мястото на провеждане
на тренировката се съгласуват предварително
с ръководството на обекта.
(2) Не по-рядко от един път в годината в
охранявания обект се провежда съвместна
тренировка с органите за ПБЗН, като времето
и мястото на провеждане на тренировката
се съгласуват предварително с ръководството
на обекта и ръководството на съответната
СУПБЗН/ОУПБЗН.
Чл. 38. В случай на отсъствие на ръководи
теля на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 търговецът
с писмена заповед определя негов заместник.
Чл. 39. Противопожарното обследване по
чл. 7, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.
Чл. 40. (1) Търговци, извършващи експло
атация на противопожарни уреди по чл. 8,
т. 1, осъществяват дейността си и разполагат
с технически средства в съответствие с ин
струкциите за експлоатация на производителя
и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4
и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу
пожар. Носими и возими пожарогасители.
Част 2: Контрол и техническо обслужване“.
(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не
разполагат с технически средства за извърш
ване на хидростатично изпитване, ако същите
са сключили договор за извършване на тази
дейност с лица, които имат право да извършват
такова изпитване, в съответствие с инструкци
ите за експлоатация на производителя и при
спазване на действащата нормативна уредба.
(3) Търговци, извършващи експлоатация на
противопожарни съоръжения по чл. 8, т. 2,
осъществяват дейността си и разполагат с
технически средства, както следва:
1. за поддържане и обслужване на ПИС и
ПГС – в съответствие с инструкциите за екс
плоатация на производителя и при спазване
изискванията на следните стандарти:
1.1. за пожароизвестителните системи – СД
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи.
Част 14: Указания за планиране, проектира
не, инсталиране, въвеждане в експлоатация,
използване и поддържане“;
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1.2. за автоматичните спринклерни инста
лации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, мон
тиране и поддържане“;
1.3. за стационарните пожарогасителни сис
теми с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
1.4. за стационарните пожарогасителни
инсталации с газообразни вещества – БДС EN
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инста
лации. Инсталации за гасене с газообразни
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и
поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“;
1.5. за стационарните пожарогасителни
инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стацио
нарни пожарогасителни инсталации. Инстала
ции с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане
и поддържане“;
1.6. за стационарните пожарогасителни ин
сталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Пожарогасителни инсталации с
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране,
монтиране и поддържане“;
1.7. за стационарните пожарогасителни
инсталации с разпръсната струя вода – СД
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Инсталации с разпръскване на
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“;
2. за поддържане на пожарни кранове – в
съответствие с инструкциите за експлоатация
на производителя и при спазване изискванията
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопо
жарни системи. Системи с маркуч. Част 3:
Поддържане на макари с полутвърд маркуч
и системи с плосък маркуч“;
3. за поддържане на системи за управление
на дим и топлина – в съответствие с инструк
циите за експлоатация на производителя и
при спазване изискванията на БДС EN 12101
„Системи за управление на дим и топлина“.
(4) Техническото обслужване, презареж
да нет о и х и д ростат и чно т о изпи т ва не на
противопожарните уреди се удостоверяват с
отделни, трайно закрепени върху корпусите
на уредите стикери за извършената дейност,
които не трябва да бъдат премахвани до
следващото обслужване.
(5) Стикерите по ал. 4 трябва да са самораз
рушаващи се при опит да бъдат отлепени и
да съдържат най-малко следната информация:
индивидуален номер на стикера, наимено
вание на търговеца по ал. 1, адрес за корес
понденция, номер на полученото разрешение
за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 4,
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вид на извършеното обслужване (техническо
обслужване, презареждане или хидростатично
изпитване) и краен срок за извършване на
следващото такова, като данните се отразяват
в дневник (приложение № 7).
(6) За извършеното техническо обслужване,
презареждане или хидростатично изпитване
(в комбинация или поотделно) се изготвя
протокол (приложение № 8), копие от който
се предоставя на собственика на противопо
жарните уреди.
Раздел VII
Контрол на дейността на търговците. Отказ
за издаване на разрешение.
Отнемане на издадено разрешение
Чл. 41. (1) Контролът на дейността на
търговците се осъществява чрез извършване
на проверки от органите за ПБЗН.
(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да
установят наличието на условия за осъщест
вяване на дейността от търговеца и спазване
то на условията, при които е било издадено
разрешението.
(3) Проверките са:
1. контролни – извършват се 3 месеца след
издаване на разрешение или сключване на
договор с юридически и физически лица за
установяване наличието на условия за осъ
ществяване на дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 4;
2. периодични – извършват се не по-малко
от един път за срока на действие на разре
шителното.
(4) Проверки на търговци не се извършват
по анонимен сигнал.
Чл. 42. Комисиите за извършване на про
верки по чл. 41 се назначават със заповед на
директора на ГДПБЗН – МВР или начални
ците на СУПБЗН/ОУПБЗН.
Чл. 43. При проверките по чл. 41 комиси
ята има право да посещава обектите, с които
търговецът има сключени договори, да се
запознава с документите относно спазването
на изискванията и условията за издаване на
разрешението.
Чл. 44. Резултатите от извършените провер
ки се оформят в протокол, който се съставя
в два екземпляра, като единият се връчва на
търговеца, а другият с доклад за извършена
та проверка се представя на органа, издал
разрешението.
Чл. 45. (1) При констатирано нарушение
на изискванията на тази наредба до търгове
ца се изпраща писмено предупреждение за
отнемане на разрешението.
(2) Когато търговецът не отстрани конста
тираните нарушения в едномесечен срок от
получаване на писменото предупреждение,
органът, издал разрешението, го отнема.
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(3) В 14-дневен срок от датата на отнемане
на разрешението началниците на СУПБЗН/
ОУПБЗН уведомяват писмено директора на
ГДПБЗН – МВР.
Чл. 46. (1) Разрешение за извършване на
дейности по чл. 4 не се издава или се отне
ма от органите за ПБЗН в случаите, когато
търговецът:
1. има парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетен
тен орган, или задължения към осигурителни
фондове, освен ако компетентният орган е
допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията;
2. е обявен в несъстоятелност;
3. осъществява дейности извън обхвата на
полученото разрешение;
4. е назначил допълнително лице, което
не отговаря на изискванията за квалифика
ция по чл. 10, което е осъдено за умишлено
престъпление от общ характер, освен ако е
реабилитирано, което не е клинично здраво
или което страда от психическо заболяване;
5. не поддържа необходимия минимум
от технически средства или наети лица за
осъществяване на пожарогасителна и/или
спасителна дейност;
6. в едномесечен срок от получаване на
писмено разпореждане не отстрани конста
тираните несъответствия;
7. в тримесечен срок от получаване на
разрешението не осигури необходимия ми
нимум от технически средства или лица за
осъществяване на дейността си.
(2) След отнемане на разрешението тър
говците могат да кандидатстват за издаване
на ново по реда на чл. 17.
Раздел VIII
Взаимодействие с органите за пожарна без
опасност и защита на населението
Чл. 47. (1) При осъществяване на дейността
си търговците могат да си взаимодействат с
органите за ПБЗН.
(2) При провеждане на съвместни учения,
пожарогасителни и спасителни действия с
органите за ПБЗН координацията и непосред
ственото ръководство на всички участващи
сили и средства, в т.ч. на търговеца, се осъ
ществяват от ръководителя на оперативните
действия от органите за ПБЗН.
Чл. 48. (1) При получаване на съобщение
за възникване на произшествие в обект, в
който търговецът осъществява дейности по
чл. 4, т. 1 и 2, съобщението се предава неза
бавно и в съответното териториално звено на
СУПБЗН/ОУПБЗН, където се регистрира по
установения в МВР ред.
(2) По преценка на лицата по чл. 31 за
ликвидиране на произшествия в охраняваните
обекти може да бъде поискано съдействие от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

съответното териториално звено на СУПБЗН/
ОУПБЗН, като полу ченото съобщение за
произшествие се регистрира по установения
в МВР ред.
(3) След ликвидиране на възникнало про
изшествие без участие на сили и средства от
СУПБЗН/ОУПБЗН в срок от 24 часа търго
вецът изпраща писмена справка (приложение
№ 4) до териториалното звено на СУПБЗН/
ОУПБЗН за въвеждане на произшествието в
автоматизираната информационна система
на ГДПБЗН – МВР.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Противопожарно обследване“ е проверка
за установяване съответствието на обекта с
правилата и нормите за ПБ.
2. „Пожарен контрол“ е проверка за спаз
ване на правилата и нормите за ПБ в обекта.
3. „Противопожарни уреди“ са носимите и
возимите пожарогасители съгласно БДС EN
3 „Носими пожарогасители“ и БДС EN 1866
„Возими пожарогасители“.
4. „Противопожарни съоръжения“ са по
жароизвестителните и пожарогасителните
системи, пожарните кранове и системите за
управление на дим и топлина.
5. „Произшествие“ е всяко събитие – пожар,
бедствие или извънредна ситуация, изискващо
незабавно извършване на пожарогасителни
и/или спасителни дейности.
6. „Сервизно обслужване“ е техническо
обслужване, презареждане или хидростатично
изпитване (в комбинация или поотделно).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 91е,
ал. 6 ЗМВР.
§ 3. Отменя се Наредба № Із-1463 от 2009 г.
за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна
дейност или противопожарно обследване на
обекти (ДВ, бр. 68 от 2009 г.).
§ 4. Търговците, получили разрешения след
1.01.2011 г. по реда на Наредба № Із-1463 от
2009 г., са длъжни да приведат организацията
на дейността в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок до 6 месеца от вли
зането є в сила.
§ 5. Контролът по изпълнението на на
редбата се възлага на органите за ПБЗН на
ГДПБЗН – МВР.
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на чл. 4, т. 3 и 4, които влизат в
сила 6 месеца след обнародването є в „Дър
жавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 17, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА
......................................................................
(ГДПБЗН – МВР; СУПБЗН/ОУПБЗН)
гр. ................................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
От _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
представляван от _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ ,
(име, презиме, фамилия)
на длъжност _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(изписва се длъжността на заявителя)
Адрес за кореспонденция:
телефон за контакт ____________________________, е-mail: _____________ @ ___________ ЕИК _____________
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/ НАЧАЛНИК,
На основание чл. 91е ЗМВР и Наредба № Iз-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоа
тация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, моля да ми бъде издадено разрешение
за осъществяване на следните дейности:
пожарогасителна дейност;
спасителна дейност;
противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за
осигуряване на пожарната безопасност в обекти;
експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, включваща:
сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и/или;
поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи
за управление на дим и топлина и пожарни кранове.
Забележка. Заявителят маркира със знак  или  дейността, за която да му бъде издадено разрешение
на територията на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(на цялата страна, конкретната област или обект)
Прилагам към заявлението следните документи:
1. За търговеца:
актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата
на МВР по Закона за държавните такси.
2. За ръководителя и за лицата, непосредствено осъществяващи дейност по чл. 4:
списък с трите имена и длъжностите на лицата;
свидетелства за съдимост;
медицински удостоверения за здравния статус;
удостоверения от лечебно заведение, че лицата не страдат от психическо заболяване;
документи, удостоверяващи квалификацията по чл. 10 на лицата.
Дата: ___________ 20___ г. 			

Подал заявлението: _________________________________
(подпис)
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Приложение № 2
към чл. 16, ал. 1 и 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
По вх. №________/_____20__г.
РАЗРЕШЕНИЕ
№_______/_______ 20__ г.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР/СУПБЗН/ОУПБЗН гр. ........................)
издава настоящото разрешение на _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
представлявано от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(име, презиме, фамилия)
да осъществява следните дейности по чл. 91е, ал. 2, т. 1 – 4 ЗМВР:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(посочват се дейностите по чл. 91е, ал. 2 ЗМВР, като за дейността по чл. 91е, ал.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
съгласно чл. 8, т. 1 и/или 2 от наредбата)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2, т. 4 се определя обхватът
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на територията на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(цялата страна, конкретната област или обект)
Настоящото разрешение е валидно до ____________ 20 ___ г.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________
(подпис и печат)

Приложение № 3

към чл. 27, ал. 2, т. 6
ДНЕВНИК
за регистриране излизанията на пожарните и спасителните автомобили
на ______________________________________________________
№ Дата

Час на
излизане

Вид на про
изшествието

Наименование
Адрес
на обекта
на обекта

Брой
ПА
(СА)

Брой
наети
лица

Час на
ликвиди
ране

Час на
прибиране

Приложение № 4
към чл. 27, ал. 2, т. 7
и чл. 48, ал. 3

Рег. №__________ / _______ 20__ г.

ДО
НАЧАЛНИКА НА РСПБЗН
Гр. ________________________
СПРАВКА

ОТНОСНО: Участие на сили и средства на ___________________________________________________________
__________________________________________________________ в ликвидиране на възникнало произшествие
Уведомяваме Ви, че на _________ 20___ г. в ____ ч. ____ мин. се получи съобщение за ______________
________________________________________________________________________________________________
(вид на произшествието)
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в обект: _________________________________________________________________________________________,
собственост на: __________________________________________________________________________________,
област: _________________________________________,
община: ____________________________________,
населено място: _________________________________, адрес: ______________________________________,
отрасъл: _________________________________________________________________________________________
За ликвидиране на произшествието в _________________ ч. ____ мин. на ________________________ 20___ г.
заминаха __________________ бр. пожарни (спасителни) автомобили и _____________________ личен състав.
Време на пристигане: _________________ ч. _________________ мин. на ________________________ 20___ г.
Време на ликвидиране на произшествието: _________________ ч. ____ мин. на ___________________ 20___ г.
Силите и средствата се завърнаха в _________________ ч. ____ мин. на ________________________ 20___ г.
Застрашени хора:
да
не
Евакуация на хора:
да
не
Евакуация на имущество:
да
не
Предполагаема причина за възникване на произшествието: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
При произшествието е унищожено: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Спасено: ________________________________________________________________________________________
Загинали и пострадали граждани и длъжностни лица:
1. ___________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Други данни: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Дата на изготвяне: __________ 20 __ г.
Изготвил: _________________________

Търговец: ____________________________
(подпис и печат)

Приложение № 5
към чл. 34

ТАБЛИЦА
за минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата, кои
то ръководят и непосредствено осъществяват дейности по чл. 4, т. 1 и 2
№

Оборудване

Мярка

Количество

1.

Задръжка шлангова

бр.

1

2.

Калъф за ключ за съединители

бр.

1

3.

Калъф за пожарникарска киркобрадва

бр.

1

4.

Ключ за съединители тип Storz В/С

бр.

1

5.

Маска за въздушен дихателен апарат

бр.

1

6.

Облекло пожарникарско топлозащитно

к-т

1

7.

Пожарникарска каска

бр.

1

8.

Пожарникарска киркобрадва

бр.

1

9.

Пожарникарски ботуши (обувки)

чф.

1

10.

Пожарникарски колан с карабина

бр.

1

11.

Пожарникарски ръкавици

чф.

1

Забележка. Екипировката и личните предпазни средства по т. 5, 6, 7, 9 и 11 са индивидуални.
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Приложение № 6
към чл. 35

ТАБЛИЦА
за минималните количества пожаротехническо и спасително оборудване на пожарните (ПА)
и спасителни (СА) автомобили за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2

№

Вид на оборудването

Мярка

Количество
ПА

СА

1

Брадва обикновена

бр.

1

1

2

Боти диелектрични

чф.

2

2

3

Бутилки за сгъстен въздух за въздушен дихателен апарат

к-т

6

6

4

Водосъбирател

бр.

1

5

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 m

бр.

2

2

6

Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 m

бр.

1

1

7

Въже за смукателна линия с дължина 20 m

бр.

1

8

Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 m

бр.

1

1

9

Дихателен апарат със сгъстен въздух

к-т

3

3

10

Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

11

Заземители с проводник и кабелни обувки

к-т

1

1

12

Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

1

1

13

Ключ за съединител универсален

бр.

2

14

Кръпки шлангови метални, универсални В/С

бр.

9

15

Калъф за киркобрадва – голяма

бр.

1

16

Киркобрадва голяма

бр.

1

1

17

Кирка обикновена

бр.

1

1

18

Канджа котка

бр.

19

Канджа с върлина с дължина 4 m

бр.

1

20

Клещи ножици за стомана с min ∅ 10 mm

бр.

1

1

21

Килимче диелектрично

бр.

1

1

22

Ключ за подземен спирателен кран комбиниран

бр.

1

23

Конус светлоотражателен за пътна сигнализация

бр.

4

4

24

Лопата крива

бр.

3

3

25

Лост стоманен голям, дължина от 0,8 до 2 m

бр.

1

1

26

Лампа бензинова

бр.

1

1

27

Лист за ножовка

бр.

2

2

28

Лък за ножовка

бр.

1

1

29

Медицинско и санитарно оборудване (аптечка комплект)

бр.

1

1

30

Мостче шлангово

бр.

2

1

1
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Мярка

Количество
ПА

СА

31

Моторен трион за дърво

бр.

1

1

32

Носилка санитарна

бр.

1

1

33

Пневматични възглавници

к-т

34

Пеноструйник

бр.

2

35

Пожарогасител прахов 6 kg ABC

бр.

1

36

Пожарогасител на водна основа от 9 kg (кофпомпа)

бр.

1

37

Пожарогасител СО2 от 5 kg

бр.

1

38

Променител „Storz“ B/C

бр.

6

39

Пеногенератор

бр.

2

40

Помпа електрическа потопяема с дебит ≥ 10 l/s

бр.

1

1

41

Прожектор носим взривозащитен със зарядно устройство

бр.

1

1

42

Прожектор мобилен 12 V (24 V) с удължител и накрайници

бр.

1

1

43

Разклонител трипътен

бр.

2

44

Ръкавици гумени диелектрични

чф.

2

45

Стойка водовземателна комбинирана

бр.

2

46

Струйник с кран C

бр.

2

47

Струйник с кран B

бр.

2

48

Стълба щурмова

бр.

1

49

Стълба 4-звенна сглобна, 8 m

бр.

1

50

Смукателна цедка

бр.

1

51

Самарче шлангово

бр.

2

52

Тръба смукателна ∅ 110 – 125 mm с обща дължина ≥ 8 m

бр.

1

53

Тръба смукателна ∅ 75 mm с обща дължина ≥ 8 m

бр.

1

54

Хидроелеватор (плиткосмукач)

бр.

1

55

Хидравлични режещи и разпъващи инструменти

к-т

1

56

Чук от 1 – 3 kg

бр.

1

57

Шланг D с дължина 20 m

бр.

4

58

Шланг C с дължина 20 m

бр.

6

59

Шланг B с дължина 20 m

бр.

5

60

Шланг формоустойчив за пенообразувател

бр.

1

61

Шиш разузнавателен

бр.

1

1

62

Щанга стоманена малка (кози крак)

бр.

1

1

63

Моторен циркуляр в комплект с 4 диска за метал и неметал

бр.

64

Санитарна чанта

бр.

1

1

65

Мобилна радиостанция

бр.

2

2

1

1

1

2

1

1
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Приложение № 7

към чл. 40, ал. 5

ДНЕВНИК
за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или
хидростатично изпитване на противопожарни уреди
от ____________________________________________________________
(наименование на търговеца)
№

Дата

Вид на
противо
пожарния
уред

Марка,
модел

Сериен
№

Вид на извърше
ното обслужване
(техническо об
служване, пре
зареждане или
хидростатично
изпитване)

Стикер
№

Дата на след
ващо обслуж
ване
(по колона 6)

Подпис на
техника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забележки:

1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се
номерират. Поредните номера на вписванията започват от № 1 и завършват при изчерпване
на дневника.
2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.

Приложение № 8

към чл. 40, ал. 6

ПРОТОКОЛ № _______
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, преза
реждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)
20 г. в гр./с. ______________________________ ръководителят (упълномощеният
Днес, ____________,
представител) _____________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
на ______________________, адрес: гр./с. ______________, обл. ___________, ЕИК: __________, тел.: __________
(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на
пожарогасители)
предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване,
както следва:
№
по
ред

1

Идентифика
Вид на пожарогасителя
ционна мар
категория гасително маса
кировка на
съгласно
вещество или
всеки пожаро
т. 4.3.2.2 от
(вода,
обем,
гасител
БДС ISO
прах, СО2 kg, l
(марка, мо
11602-2:2002 или др.)
дел, сериен
номер и др.)
2

3

4

5

Вид на извършеното
обслужване
(техническо обслуж
ване, презареждане
или хидростатично
изпитване на устой
чивост на налягане –
в комбинация или
поотделно)

Дата на
извър
шеното
обслуж
ване

6

7

Име на Подпис
лицето, на ли
извър
цето,
шило
извър
обслуж
шило
ването обслуж
ването

8

9

Собственик на пожарогасителя/ите: ______________, адрес: гр./с. __________, обл. _________, тел.: __________
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)
Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила об
служването, и за собственика на пожарогасителя/ите.
ПРЕДАЛ:
(ръководител/упълномощен
представител на организацията, извършила обслужването)
12226

_____________
(подпис, печат)
_____________________
(име, фамилия)

ПРИЕЛ:
(собственик/представител на собственика)

_____________
(подпис)
_______________________
(име, фамилия, длъжност)
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ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2813
от 4 ноември 2011 г.

за дисциплината и дисциплинарната практи
ка в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат събира
нето, регистрирането, отчитането, контролът,
анализът, съхранението и ползването на ин
формацията за състоянието на дисциплината и
дисциплинарната практика в Министерството
на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Дисциплинарната практика обхваща
упражняването на дисциплинарната власт,
действията по изпълнение и обжалване на
заповедите за налагане на дисциплинарни
наказания и предприемането на мерки за
укрепване на дисциплината.
Чл. 3. (1) Дисциплинарната отговорност на
служителите от МВР е отговорността, която
те носят при извършване на нарушение на
служебната дисциплина.
(2) Нарушение на служебната дисциплина
е това противоправно деяние, което е извър
шено умишлено или по непредпазливост от
служител на МВР и е обявено за наказуемо
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), Правилника за прилагане на
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ППЗМВР) или Кодекса на труда (КТ).
Чл. 4. (1) Дисциплинарното наказание се
налага с цел да се въздейства:
1. на наказания служител за спазване на
служебната дисциплина и да го предупреди да
не извършва други дисциплинарни нарушения;
2. възпитателно и превантивно върху ос
таналите служители.
(2) При установяване на дисциплинарното
нарушение и налагане на съответното нака
зание е недопустимо да се уронва честта и
унижава достойнството на служителя.
Чл. 5. Принципът на централизъм по чл. 4,
т. 3 ЗМВР относно дисциплината и дисципли
нарната практика се реализира чрез вземане
на еднолично решение, обявяването му по
съответния ред, носенето на отговорност за
него и осъществяването на контрол от съот
ветния началник за точното му изпълнение.
Решението може да бъде обявено писмено
или устно чрез отдаване на заповед или раз
пореждане.
Чл. 6. (1) Заповедите и разпорежданията на
началниците са задължителни за подчинените
им служители.
(2) Заповед е всяко писмено или устно
нареждане, издадено от началник на подчи
нените му служители, което е в съответствие
с неговите правомощия.
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(3) Разпореждане е всяко нареждане, издаде
но от началник на непосредствено подчинените
му служители, което е свързано с изпълнение
на неговите функционални задължения или
със заповед на горестоящ началник.
(4) Заповедите и разпорежданията се изда
ват само във връзка със службата и се при
дружават от указания за изпълнението им. С
тях не може да се уронва честта и накърнява
достойнството на подчинените.
(5) Когато служител прецени, че издадената
заповед (разпореждане) е неправомерна, е
длъжен да посочи основанията си за това на
началника, който я е издал. Когато заповедта
(разпореждането) бъде потвърдена писмено,
служителят я изпълнява, като отговорност
за последиците от изпълнението є носи на
чалникът.
(6) Когато по време на служба е възникнало
положение на непосредствена опасност или
неотложна нужда, заповедта (разпореждането)
се изпълнява и след устно потвърждение. В
този случай началникът е длъжен писмено
да потвърди заповедта (разпореждането) до
края на служебната смяна.
(7) При издадена заповед (разпореждане),
чието изпълнение съставлява престъпление,
служителят не я изпълнява и незабавно уве
домява по-горестоящия началник.
Чл. 7. За укрепване на дисциплината слу
жителите в МВР с правомощия за налагане
на дисциплинарни наказания са длъжни да:
1. осигуряват бързина и законосъобразност
при търсене на дисциплинарна отговорност
от подчинените им служители;
2. не допускат укриване или омаловажа
ване на дисциплинарни нарушения, както и
укриване на произшествия;
3. налагат съответното наказание за всяко
извършено дисциплинарно нарушение;
4. анализират причините и услови ята,
водещи до извършване на дисциплинарни
нарушения, и да вземат мерки за тяхното
отстраняване;
5. осъществяват дейност по обща и ин
дивидуална превенция за недопускане или
ог раничаване броя на произшестви ята и
дисциплинарните нарушения;
6. организират и контролират работата
по жалби и сигнали срещу техни подчинени.
Раздел II
Дисциплинарна практика
Чл. 8. В сл у чаите на преназначаване,
командироване, изпращане на курс за про
фесионално обучение, както и при получа
ване по компетентност от друга структура
на материали за налагане на дисциплинарно
наказание на държавен служител, извършил
дисциплинарно нарушение, дисциплинарно
наказващият орган задължително извършва
действията по чл. 229 ЗМВР.
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Чл. 9. (1) Когато дисциплинарно наказ
ващият орган е назначил проверка по реда
на чл. 231, ал. 2 или чл. 237, ал. 2 ППЗМВР
с писмена заповед по образец, копие от нея
се изпраща незабавно в дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
(2) Проверката по предходната алинея
приключва с изготвяне на писмена справка,
с която извършителят на дисциплинарното
нарушение се запознава срещу подпис и дата.
Нарушението се установява по реда на чл. 229
ЗМВР. Материалите се прилагат към личното
кадрово дело (ЛКД) на служителя.
(3) В случай на липса на основание за тър
сене на дисциплинарна отговорност екземпляр
от писмената справка се изпраща незабавно
в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
(4) Държавните служители, извършили
проверката по ал. 1, носят дисциплинарна
отговорност за забавено, непълно или нека
чествено събиране на доказателствата.
Чл. 10. (1) За изслушване на държавния
служител, извършил нарушение на служеб
ната дисциплина, се съставя протокол по
образец, в който се посочват: дата, час и
място на изслушването; орган, осъществил
изслушването; данни за присъствали други
длъжностни лица; данни за служителя и за
това, че е изслушан във връзка с мястото,
времето и обстоятелствата, при които е из
вършено нарушението, или се отразява, че е
отказал да даде обяснения.
(2) Наказващият орган приема с резолюция
даденото от провинилия се държавен служител
писмено обяснение по образец. Отбелязват се
датата, длъжността и името на органа.
(3) За отказа на служителя да даде писмени
обяснения се съставя протокол по образец.
Чл. 11. (1) При определен домашен ам
булаторен или свободен режим държавният
служител е длъжен да се явява пред разслед
ващия (наказващия) орган през периода на
разрешения отпуск поради временна нера
ботоспособност, освен ако заболяването не
позволява явяването му пред разследващия
(наказващия) орган.
(2) Служителят е длъжен да представи
болничния лист или да уведоми съответния
началник до два дни от издаването му.
Ч л. 1 2 . (1) Уведом я ва не т о по ч л. 238
ППЗМВР на компетентния наказващ орган
за извършено от държавен служител на МВР
нарушение на служебната дисциплина се
извършва при спазване на реда за кореспон
денция в МВР.
(2) Когато при финансов одит или проверка
бъде установено нарушение на служебната дис
циплина, проверяващият незабавно уведомява
органа, компетентен да наложи дисциплинар
ното наказание по реда на ал. 1, като прилага
копия от заповедта за назначаване на одита
(проверката) и от доказателствата по случая.
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(3) В уведомлението по предходните алинеи
се посочват: данни за извършителя; мястото,
времето и обстоятелствата, при които е из
вършено нарушението; доказателствата, въз
основа на които то е установено; разпоредбите,
които са нарушени; правното основание и
наказанието, което се предлага.
(4) След постъпване на данни за извърше
но дисциплинарно нарушение и за неговия
извършител по реда на предходните алинеи
дисциплинарно наказващият орган е длъжен
да установи нарушението съгласно изисква
нията на чл. 229 ЗМВР.
Чл. 13. (1) При постъпили данни за извър
шено тежко нарушение на служебната дисци
плина прекият ръководител на извършителя
незабавно изготвя предложение по образец
до органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР, с което
предлага да бъде образувано дисциплинарно
производство и да бъде определен дисципли
нарно разследващ орган.
(2) Когато предложението по ал. 1 е адре
сирано до министъра на вътрешните работи,
същото се докладва чрез директора на дирек
ция „Човешки ресурси“ – МВР. В останалите
случаи в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
се изпраща копие от заповедта за образуване
на дисциплинарно производство независимо
дали държавният служител е запознат с нея.
Заповедта за образуване на дисциплинарно
производство се изготвя по образец.
(3) При наличие на обстоятелствата по
чл. 234, ал. 1, т. 2 ЗМВР държавният служи
тел се отстранява временно от длъжност със
заповедта за образуване на дисциплинарното
производство срещу него, изготвена по образец.
(4) При възникване на обстоятелствата по
предходната алинея заповед за временно от
страняване от длъжност по образец може да
се издаде по всяко време на дисциплинарното
производство.
(5) За удължаване на срока на дисципли
нарното производство или за промяна в дис
циплинарно разследващия орган се изготвя
заповед по образец. Копие от съответната
заповед незабавно се изпраща в дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(6) За разследване на дисциплинарни на
рушения, извършени от държавни служители
на МВР, за които е установено наличие на
корупционно деяние и въз основа на това е
образувано дисциплинарно производство по
реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР, се ползва утвър
дена със заповед Методика за провеждане
на дисциплинарни производства при кон
статирани прояви на корупция от държавни
служители на МВР.
Чл. 14. (1) В писмените си обяснения (про
токола за изслушване) държавният служител,
срещу когото се води дисциплинарното про
изводство по чл. 230 ЗМВР, може да посочи
подпомагащия го в защитата служител на
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МВР, който участва в дисциплинарното произ
водство по чл. 230 ЗМВР, като се запознава с
документите от дисциплинарното дело, прави
искания, бележки и възражения и представя
доказателства.
(2) Служителят, посочен за защитник, може
да си направи самоотвод.
(3) При промяна на дисциплинарно раз
следващия орган се издава заповед по образец,
с която служителят, срещу когото се води
дисциплинарното производство, се запознава
срещу подпис.
Чл. 15. (1) В обобщената справка по чл. 243,
ал. 3 ППЗМВР се посочват: поводът за об
разуване на дисциплинарното производство,
получените предварителни данни, установе
ната фактическа обстановка, извършителят
на нарушението, събраните доказателства,
нарушените разпоредби, правното основание
за предлаганото дисциплинарно наказание
или за прекратяване на дисциплинарното
производство. Дисциплинарно разследващи
ят орган официално поканва чрез писмена
покана по образец служителя, срещу когото
е образувано дисциплинарното производство,
за запознаване с обобщената справка.
(2) Подпомагащият защитата служител
удостоверява с подпис, имена, длъжност, дата
и час, че се е запознал с обобщената справка.
(3) В становището по чл. 244, ал. 1 ППЗМВР
освен реквизитите от обобщената справка по
ал. 1 се включва оценка на допълнителните
обяснения и възражения на държавния слу
жител (подпомагащия служител) въз основа
на събраните доказателства и се посочва
наличието или липсата на основание за ре
ализиране на дисциплинарна отговорност.
(4) Материалите от дисциплинарното про
изводство се докладват на органа по чл. 230,
ал. 1 ЗМВР чрез директора на дирекция „Чо
вешки ресурси“ – МВР, или чрез съответното
звено „Човешки ресурси“. Документите се
подреждат по образец.
(5) Ако служителят, срещу когото е обра
зувано дисциплинарно производство, не е дал
писмени обяснения по време на дисциплинар
ното производство, извън случаите по чл. 229,
ал. 5 ЗМВР, дисциплинарно наказващият орган
е длъжен преди налагане на дисциплинарно
то наказание да го покани да даде писмени
обяснения чрез покана по образец.
(6) Органът по чл. 230, ал. 1 ЗМВР, след
като му се докладват материалите от дисци
плинарното производство, може да разпореди
събиране на допълнителни доказателства. В
тези случаи решението за реализиране на
дисциплинарна отговорност се взема в дву
месечен срок от първоначалното постъпване
на материалите от дисциплинарното произ
водство при компетентния дисциплинарно
наказващ орган.
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(7) Когато държавните служителки в МВР
са бременни или майки с деца до 6-годишна
възраст, компетентният наказващ орган може
да им прекрати служебното правоотношение
по дисциплинарен ред само след разрешение
на съответната дирекция от Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ към
министъра на труда и социалната политика.
В тези случаи заверено копие от дисципли
нарната преписка се изпраща в съответната
териториална дирекция „Инспекция по труда“.
Чл. 16. При наличие на основанията по
чл. 235, а л. 1 ППЗМВР дисциплинарното
производство за извършено тежко нарушение
на служебната дисциплина не се образува, а
образуваното се прекратява с писмена заповед
по образец на органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР.
Копие от заповедта незабавно се изпраща на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Чл. 17. В случаите, когато срещу служи
тел е образувано досъдебно производство и
е взета мярка за неотклонение „задържане
под стража“ или „домашен арест“, както и
при временно отстраняване от длъжност,
дисциплинарното производство се провежда
по общия ред.
Чл. 18. Служителите, извършили дисци
плинарни нарушения, съдържащи данни за
престъпление, се наказват по дисциплинарен
ред, а копия от събраните доказателства се
изпращат на съответната прокуратура по ком
петентност. Тези случаи се водят на отчет от
съответните звена „Човешки ресурси“.
Чл. 19. На държавен служител, който е
извършил две едновременно установени на
рушения на служебната дисциплина, наказ
ващият орган, след като определи наказание
за всяко, може да наложи:
1. най-тежкото от определените наказания,
когато за санкционирането на нарушенията са
предвидени различни по вид дисциплинарни
наказания;
2. едно общо наказание за максимален срок,
когато за санкционирането на нарушенията са
предвидени еднакви по вид наказания.
Чл. 20. (1) Когато срокът на наложено дис
циплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 2 – 4
ЗМВР не е изтекъл и държавният служител
извърши друго нарушение на служебната дис
циплина, за което се предвижда налагане на
по-леко наказание, същото се налага.
(2) Когато за държавен служител, на който
е наложено дисциплинарно наказание „мъм
рене“, „писмено предупреждение“ или „пори
цание“, се установи, че преди налагането му
е извършил друго нарушение на служебната
дисциплина, за което е предвидено същото
или по-тежко наказание, то се налага.
(3) При извършване на последващо дисци
плинарно нарушение в случаите на предход
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ните алинеи от служителя се търси дисци
плинарна отговорност по общия ред.
Чл. 21. (1) В случаите на системност едно
годишният срок по чл. 225 ЗМВР започва да
тече от датата на извършване на последното
дисциплинарно нарушение, а двумесечни
ят – от датата на откриване на системността.
(2) При наличие на данни за нарушение,
за което следва да се наложи дисциплинарно
наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 и 5 ЗМВР,
се изготвя мотивирано предложение до ком
петентния дисциплинарно наказващ орган.
Извършителят на нарушението се запознава
с предложението срещу подпис и дата, като
саморъчно отбелязва, че в 24-часов срок от
момента на запознаване ще даде, или няма
да даде писмени обяснения.
Чл. 22. (1) След връчване на заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание „пони
жаване в длъжност или степен на длъжност“
екземпляр от нея се изпраща в дирекция
„Планиране и управление на бюджета“ – МВР,
или аналогичното є звено по месторабота на
наказания държавен служител.
(2) За срока на изтърпяване на наложеното
наказание държавният служител получава
заплата и носи униформеното облекло от вида
и модела, отличителните знаци и другите
принадлежности за длъжността или степента
на длъжност, в която е понижен.
(3) В срока на изтърпяване на наложеното
наказание държавният служител не се изпра
ща на курс за квалификация за заемане на
по-висока длъжност.
(4) След изтичане на срока на наказанието
служителят се възстановява на предишната
си длъжност или степен на длъжност без
издаване на заповед. Дирекция „Планиране
и управление на бюджета“ – МВР, или ана
логичните є звена по места следят служебно
за настъпване на това обстоятелство. При
предсрочна отмяна на наказанието копие от
заповедта се изпраща до дирекция „Планиране
и управление на бюджета“ – МВР.
(5) Срокът за изтърпяване на наказанието
не се включва в срока за изпълнение на за
еманата длъжност или степен на длъжност.
(6) Не се налага дисциплинарно наказание
„понижаване в длъжност или степен на длъж
ност за срок до една година“ на държавните
служители, заемащи най-ниска такава за
съответната категория.
Чл. 23. При нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 1
ЗМВР дисциплинарното наказание „уволне
ние“ се налага независимо от това, че преди
влизане в сила на присъдата на държавния
сл у ж ител е на ложено по-леко дисципли
нарно наказание за нарушение, съдържащо
признаците и на престъплението, за което е
осъден. Нарушението се установява по реда
на чл. 229 ЗМВР.
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Чл. 24. (1) В мотивите на заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание не се
посочват като нарушения на служебната дис
циплина състави по смисъла на Наказателния
кодекс (НК), а само дисциплинарни нарушения
по смисъла на ЗМВР, ППЗМВР и КТ.
(2) Посоченото в заповедта правно основа
ние за налагане на дисциплинарното наказание
и срокът за изтърпяване трябва изцяло да
съответстват на мотивите за налагането му.
Чл. 25. Заповедта за налагане на дисци
плинарно наказание „уволнение“ и прекра
тяване на служебното правоотношение на
това основание се изготвя по образец и се
съгласува с юрисконсултите на съответната
основна структура.
Чл. 26. Върху екземплярите на заповедта
за налагане на дисциплинарно наказание,
предназначени за изпращане в дирек ци я
„Човешки ресурси“ – МВР, и за прилагане в
ЛКД, наказаният държавен служител отбе
лязва датата и часа на връчване на заповедта.
Чл. 27. (1) Дисциплинарното наказание се
счита за наложено от момента на връчване
на заповедта, а ако тя е изпратена по пощата
с обратна разписка – от момента на получа
ването є.
(2) Съобщението по чл. 232, ал. 3 ЗМВР се
изготвя по образец и се поставя на информа
ционното табло по месторабота на служителя.
(3) Протоколът за поставяне на съобщени
ето по предходната алинея, изготвен по обра
зец, и документите, с които се удостоверява,
че служителят не е намерен на посочения от
него адрес за кореспонденция, се прилагат
към дисциплинарното дело.
Чл. 28. Отстраняването на непълноти или
поправянето на очевидни фактически грешки
в заповедта за налагане на дисциплинарно
наказание се извършва от наказващия орган
с нова заповед, която се връчва на наказания
държавен служител по реда на чл. 232 ЗМВР.
Чл. 29. (1) Екземпляр от заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание, за
нейното изменяне, отменяне или за попра
вяне на очевидни фактически грешки, както
и екземпляр от заповедта за прекратяване
на дисциплинарно производство за тежко
нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 2 – 10 ЗМВР,
се прилага към ЛКД на държавния служи
тел. Незабавно след връчването екземпляр от
съответната заповед се изпраща в дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(2) Материалите, събрани за доказване на
дисциплинарното нарушение, се прилагат в
ЛКД на наказания държавен служител.
Чл. 30. (1) Отстраняването от длъжност
на държавния служител при явяване в със
тояние, което не му позволява да изпълнява
служебните си задължения, се извършва с
писмена заповед по образец.
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(2) В случаите по чл. 234, ал. 3 ЗМВР въз
награждението за времето на отстраняване от
длъжност се изплаща на държавния служител
със заповед по образец на органа по чл. 230,
ал. 1 ЗМВР.
(3) Екземпляр от заповедта по предход
ните алинеи и заповедта по чл. 234, ал. 1,
т. 2 ЗМВР се изпращат в дирекции „Човешки
ресурси“ – МВР, и „Планиране и управление
на бюджета“ – МВР, или аналогичните им
звена по месторабота на отстранения дър
жавен служител.
Чл. 31. Заповедите за налагане на дисци
плинарни наказания се изготвят по образец
и се оформят като явни материали, а при
наличие на класифицирана информация в
тях – в съответствие с изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) и правилника за прилагането му.
Чл. 32. (1) Когато е направено предложение
за отмяна на заповед за налагане на дисци
плинарно наказание, издадена в нарушение на
установените със ЗМВР и ППЗМВР правила,
указанията, които по-горестоящият орган
дава на наказващия орган, са задължителни.
(2) Отмяната на заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание и налагане на
по-леко такова, както и налагането на дисци
плинарно наказание „уволнение“ и прекратя
ване на служебното правоотношение на това
основание, се извършва с една заповед.
(3) При оспорване на наложеното дисци
плинарно наказание по административен
ред цялата преписка, придружена с писмено
становище на наказващия орган, се изпращат
на по-горестоящия административен орган.
Когато по-горестоящият административен
орган е министърът на вътрешните работи,
преписката се докладва чрез директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
(4) Компетентният орган, разгледал жал
бата, се произнася с решение по образец, в
което се посочват дата, имена и длъжност
на органа от съответната структура, мотиви
и правни основания за отмяна/изменение
изцяло или отчасти на оспорения акт или
отхвърляне на жалбата.
(5) При налагане на по-леко дисциплинарно
наказание след оспорване срокът за изтърпя
ване на новото дисциплинарно наказание тече
от датата на връчване на заповедта, с която
е наложено отмененото наказание.
(6) В случаите на отмяна на заповед за на
ложено дисциплинарно наказание по чл. 226,
ал. 1, т. 5 и 6 ЗМВР държавният служител
се възстановява на заеманата длъжност след
представяне на заверено копие на решението за
отмяна на наказанието в дирекции „Човешки
ресурси“ – МВР, и „Планиране и управление
на бюджета“ – МВР, или в аналогичните им
звена по места.
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Чл. 33. Дисциплинарни наказания на слу
жители, работещи в МВР по трудово правоот
ношение, се налагат от органа по назначаване
или изрично определени от него служители в
сроковете и по реда, регламентирани от КТ.
Раздел III
Произшествия в МВР
Чл. 34. (1) Произшестви ята в МВР са
противоправни деяния, извършени от или
срещу служители на МВР, както и други де
яния или събития, засегнали дейността или
нормалното функциониране на службите на
министерството.
(2) Произшествия са всички деяния, съ
държащи признаци на престъпление.
(3) Произшествия са и следните събития
или извършени от служители деяния:
1. осъждане с влязла в сила присъда за
извършено умишлено престъпление;
2. влязла в сила присъда за лишаване от
право за заемане на държавна служба;
3. нарушаване забраната на чл. 172, ал. 2
или на чл. 173 ЗМВР;
4. неподаване на декларация по чл. 177,
ал. 7 ЗМВР;
5. неявяване на работа без уважителни
причини в два последователни работни дни;
6. издаване на неправомерна заповед, при
изпълнението на която е настъпила смърт на
служител от МВР;
7. самоубийство или опит за самоубийство
на служител от МВР;
8. самоубийство или опит за самоубийство
на доведено, конвоирано или задържано лице;
9. бягство на доведено, конвоирано или
задържано лице;
10. неправомерно задържане на лица в
службите на МВР;
11. неправомерно използване на физическа
сила или помощни средства;
12. дребно хулиганство по смисъла на Указа
за борба с дребното хулиганство;
13. нарушаване на разпоредби за съхра
няване, опазване и използване на служебни
ор ъж и я, взри вн и вещес т ва, боеп ри паси,
специална техника, имущество, документи,
служебни карти, пропуски и лични знаци;
14. други деяния или събития, засегнали
дейността или нормалното функциониране на
службите или нанесли значителни имущест
вени вреди на МВР;
15. нарушаване на правилата за защита
на класифицирана информация, довело до
нерегламентиран достъп.
(4) Квалифицирането на произшествията
в случаите по ал. 2 се извършва съгласно
съставите на престъпленията, предвидени в
НК, а в случаите по ал. 3 – съобразно номе
рацията им от т. 1 до т. 15.
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Чл. 35. Деяния или събития, съдържащи
признаците на произшествие, при които е
причинена смърт, средна или тежка телесна
повреда на служител от МВР, без да са на
рушени нормативни актове или заповеди и
разпореждания, се считат за нещастни случаи.
Чл. 36. (1) За всички произшествия и не
щастни случаи незабавно писмено се докладва
по реда на подчиненост, като задължително се
уведомява и съответното звено „Човешки ре
сурси“ по месторабота на служителя – участ
ник в произшествието.
(2) В 5-дневен срок от настъпване на про
изшествието (нещастния случай) в дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, се изпраща съ
общение по образец, екземпляр от което се
прилага в ЛКД на служителя. За служителите,
командировани или изпратени на курс за про
фесионална квалификация и специализация,
материалите за допуснато произшествие се
изпращат в командироващата (изпращащата)
служба за изготвяне на съобщение за про
изшествие и предприемане на съответните
мерки.
(3) Ако от настъпване на произшествието
по чл. 34, ал. 2, ал. 3, т. 1 – 6 и 15 са изми
нали повече от две години, а за останалите
произшествия и нещастни случаи – повече от
една година, съобщение не се изпраща.
Чл. 37. (1) За всяко произшествие или
нещастен случай се извършва проверка за
изясняване причините и обстоятелствата за
тяхното допускане. Проверката приключва
с изготвяне на писмена справка, екземпляр
от която заедно със събраните материали по
случая се прилагат в ЛКД на служителя.
(2) Не по-късно от 30 дни след регистриране
на произшествието или нещастния случай в
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, се из
праща отчетна карта по образец. Отчетните
карти се изготвят поотделно за всеки от
участвалите служители на МВР.
(3) Отчетна карта по образец се изпраща
и за извършено корупционно деяние от слу
жител на МВР.
(4) В отчетната карта се посочва резул
татът от проверката и мерките, които са
предприети по отношение на участвалите в
произшествието служители, или причините
за неприключване на проверката.
Чл. 38. В 5-дневен срок от настъпване на
промени в данните, отразени в съобщението
за произшествие (нещастен случай) или в
отчетната карта, в дирекция „Човешки ресур
си“ – МВР, се изпраща ново съобщение или
нова отчетна карта.
Чл. 39. (1) Звената „Човешки ресурси“ по
места водят на отчет случаите, в които ма
териалите по произшествията (нещастните
случаи) са изпратени на прокуратурата.
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(2) В 5-дневен срок от получаване на акт
на органите на съдебната власт копие от
него се изпраща в дирекция „Човешки ресур
си“ – МВР.
Чл. 40. Съобщенията за произшествия
(нещастни случаи), отчетните карти, актовете
на органите на съдебната власт се изпращат
в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, от
органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
Раздел IV
Отчет, анализ, съхранение и предоставяне
на информацията за състоянието на дисцип
лината и дисциплинарната практика в МВР
Чл. 41. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
и аналогичните є звена събират, обработват,
анализират, съхраняват и предоставят по
установения ред информация за наградените
служители и за състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика.
Чл. 42. Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР из
пращат в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
до пето число на месеца справка по образец
за предходния месечен период, съдържаща
информация за:
1. образуваните и приключените наказа
телни производства срещу подчинените им
служители;
2. обжалваните по административен и съде
бен ред заповеди за наложени дисциплинарни
наказания и резултатите от тях;
3. хода на образуваните със заповед на
органа по чл. 230, ал. 1 ЗМВР дисциплинарни
производства срещу подчинените им държавни
служители;
4. постъпили сигнали срещу служители на
МВР, които след извършена проверка са при
ети за основателни; в тези случаи се изготвят
следните документи по образец:
а) регистрационна карта за сигнал;
б) отчетна карта за сигнал;
в) справка за работа по сигнали срещу
служители на МВР през съответния месец.
Чл. 43. (1) За отчитане състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика
звената „Човешки ресурси“ водят дело „Дис
циплина и дисциплинарна практика“ със
следните раздели по образец:
1. „Произшествия“ – в него се отбелязват
и класират обобщени данни за произшествия
(нещастни случаи) по реда на регистриране
през годината; в раздела се прилагат и ек
земпляри от съобщенията и отчетните карти;
2. „Дисциплинарни нарушения и нака
зания“ – в него се отбелязват и класират
обобщени данни за извършени нарушения на
служебната дисциплина и наложени дисци
плинарни наказания по реда на регистриране
през годината;
3. „Дисциплинарни производства и про
верки“ – в него се отбелязват и класират
обобщени данни за образувани дисципли
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нарни производства и проверки по реда на
регистрирането им през годината; в раздела
се прилагат екземпляри от заповедите за
образуване на дисциплинарни производства
и за извършване на проверки;
4. „Отличия и награди“ – в него се отбе
лязват и класират обобщени данни за награ
дени служители по реда на регистрирането
им през годината;
5. „Отношение на съдебната власт“ – в него
се класират писмата, с които са изпращани
материали на органите на съдебната власт за
вземане на отношение, както и техните актове;
6. „Анализи“ – в него се класират годиш
ни анализи за състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика в съответното
основно структурно звено и предприети мерки
за подобряването им.
(2) Воденето, съхранението и архивирането
на делото по ал. 1 се извършва по установения
в МВР ред и съгласно изискванията на ЗЗКИ
и правилника за прилагането му.
Чл. 44. Органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР
изготвят годишни анализи за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика в
поверените им структури по образец, които из
пращат в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
не по-късно от 15 дни след отчетния период.
Чл. 45. (1) Дирек ци я „Човешк и ресу р
си“ – МВР, води регистър по образец за об
разуваните дисциплинарни производства за
извършени тежки нарушения на служебната
дисциплина и осъществява методическо ръ
ководство и контрол по провеждането им.
Такъв регистър се води и от звената „Човешки
ресурси“ в основните структури на МВР.
(2) След приключване на производството
по чл. 230, ал. 1 ЗМВР дисциплинарното дело
се прилага към ЛКД на държавния служител.
Ч л . 4 6 . Д и р е к ц и я „Чо в е ш к и р е с у р 
си“ – МВР, изготвя:
1. месечен бюлетин за състоянието на
дисциплината и дисциплинарната практика
в МВР;
2. годишен анализ на състоянието на дис
циплината и дисциплинарната практика в
министерството и го предоставя на министъра
на вътрешните работи и главния секретар
на МВР.
Чл. 47. Главният секретар на МВР по пред
ложение на директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, утвърждава план за извърш
ване на контролно-методически проверки по
линия на дисциплината и дисциплинарната
практика в основните структури на МВР.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази инструкция „зна
чителни имуществени вреди“ са вреди в
размер над 10 минимални работни заплати
за страната.
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§ 2. Процедурата за придобиване на ог
нестрелно оръжие и боеприпаси по реда на
чл. 78, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите
изделия за държавни служители с открито
дисциплинарно дело се спира до неговото
приключване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тази инструкция се издава на основа
ние чл. 21, т. 11 ЗМВР и отменя Инструкция
№ Iз-1015 от 2006 г. за дисциплината и дисци
плинарната практика в МВР (обн., ДВ, бр. 74
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2009 г.).
§ 4. Министърът на вътрешните работи
утвърждава със заповед образците на доку
менти по инструкцията.
§ 5. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.
§ 6. Контролът по изпълнението на инструк
цията се възлага на главния секретар на МВР.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
12263

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 26 октомври 2011 г.

за условията и реда за извършване на съ
дебномедицинските, съдебнопсихиатричните
и съдебнопсихологичните експертизи, вклю
чително и за заплащането на разходите на
лечебните заведения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят усло
вията и редът за извършване на съдебноме
дицинските, съдебнопсихиатричните и съдеб
нопсихологичните експертизи, включително
и за заплащането на разходите на лечебните
заведения.
Чл. 2. (1) Съдебномедицинските, съдеб
нопсихиатричните и съдебнопсихологичните
експертизи се назначават по реда на Наказател
но-процесуалния кодекс (НПК), Гражданския
процесуален кодекс (ГПК) и Административ
нопроцесуалния кодекс (АПК).
(2) Експертизата се възлага на специалисти
от съответната област.
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(3) За целите на задължителното настаня
ване и лечение по Закона за здравето съдеб
нопсихиатрични експертизи се извършват по
реда на Наредба № 16 от 2005 г. за съдебнопсихиатричните експертизи за задължително
настаняване и лечение на лица с психични
разстройства (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
Чл. 3. При трудности или нужда от до
пълнително изследване вещото лице може да
предлага на органа, назначил експертизата,
увеличаване броя на вещите лица, превръщане
на амбулаторната експертиза в стационарна и
промяна на мястото на нейното извършване.
Чл. 4. Съдебномедицинск ите, съдебно
психиатричните и съдебнопсихологичните
експерти са длъжни да не разгласяват мате
риалите, събирани в досъдебното и съдебното
производство, и данните от експертизата.
Чл. 5. Лечебните заведения оказват все
странно съдействие на вещите лица при из
пълнение на поставените задачи, включително
и предоставяне на оригиналната медицинска
документация.
Чл. 6. (1) За всички извършени експертизи
вещите лица водят експертно деловодство
по реда и при условията на Наредба № 1
от 2008 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица (ДВ, бр. 11
от 2008 г.).
(2) Когато експертизата е извършена в ле
чебно заведение, експертното деловодство се
води в съответното лечебно заведение.
Чл. 7. (1) Страните по делото, съдът и про
куратурата могат да възлагат извършването
на съдебномедицински, съдебнопсихиатрични
и съдебнопсихологични консултации.
(2) Консултациите по ал. 1 се извършват
от специалисти, които отговарят на изисква
нията за вещи лица.
(3) Консултацията има за задача да отговори
на специфични въпроси от кръга на съответ
ната компетентност, които имат отношение
към делото.
(4) Консултацията се заплаща от възложи
теля пряко на специалиста консултант.
Г л а в а

в т о р а

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСК А ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 8. (1) Съдебномедицинските експертизи
се извършват от съдебномедицински експерти.
(2) Съдебномедицински експерт може да
бъде лекар с призната специалност по съдебна
медицина или с друга медицинска специалност,
лекар без специалност, който работи в струк
тура на лечебното заведение, осъществяваща
дейност по съдебна медицина, или лекар по
дентална медицина.
(3) Биолози и химици на работа в съдеб
номедицинските звена могат да извършват
експертизи в рамките на тяхната професио
нална компетентност.
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Чл. 9. Съдебномедицинска експертиза се
извършва:
1. на живи лица;
2. на човешки трупове и трупни части;
3. на веществени доказателства;
4. по материали от досъдебни и съдебни
дела.
Чл. 10. Съдебномедицинската експертиза
на живи лица се извършва за установяване на:
1. медико-биологични показатели на те
лесни повреди;
2. причинна връзка между престъпно де
яние и налична телесна повреда;
3. загубена работоспособност във връзка
с телесна повреда и др.;
4. здравословно състояние;
5. полово състояние и полови проявления
и последиците от тях с оглед на правните
изисквания;
6. медицинска идентификация;
7. опиване с алкохол, употреба на нарко
тици, безпомощност и др.;
8. необходимост от прилагане на прину
дително лечение;
9. престорени заболявания и самоувреж
дания.
Чл. 11. (1) Съдебномедицинската експерти
за на човешки трупове се извършва за:
1. установяване на:
а) причината за смъртта;
б) времето на настъпване на смъртта;
в) причинната връзка между телесната
повреда и настъпилата смърт;
г) белези на новороденост, живороденост,
животоспособност и продължителност на
преживяване при труп на новородено;
2. медицинска идентификация при неиз
вестен труп и трупни части;
3. изясняване на други въпроси, свързани
с изследване на труп или трупни части.
(2) Съдебномедицинската експертиза за
установяване на причината за смъртта се
извършва при:
1. насилствена и съмнение за насилствена
смърт;
2. трупове на лица с неустановена самолич
ност и новородени, когато смъртта е настъпила
извън болнично заведение;
3. смърт, настъпила след лечение от лица,
които нямат медицинска правоспособност;
4. смърт, настъпила преди, по време и не
посредствено след хирургична интервенция,
след изкуствено прекъсване на бременността,
раждане, кръвопреливане и други медицин
ски манипулации, пораждащи съмнение за
неправилни медицински действия;
5. разчленени трупове и части от тях;
6. оплакване, че смъртта на починалия е
настъпила вследствие неправилно лечение;
7. настъпила смърт след отказ от меди
цинска помощ.
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Чл. 12. Когато за установяване на причи
ната на смъртта или характера на телесната
повреда се налага химическо изследване, то
се извършва в съответните лаборатории на
катедрите по съдебна медицина при висши
те медицински училища и Научноизследо
вателския институт по криминалистика и
криминология (НИКК), отдел „Експертнокриминалистическа дейност“ при Столична
дирекция на вътрешните работи, базовите
научно-технически лаборатории и научно
техническите лаборатории в структурите на
Министерството на вътрешните работи.
Чл. 13. Съдебномедицинскатата експертиза
на веществени доказателства се извършва в
специализирани лаборатории към звената,
посочени в чл. 12.
Чл. 14. Експертизите за установяване на
родителски произход се извършват от високо
квалифицирани специалисти към катедрите
по съдебна медицина при висшите медицин
ски училища, специализираните заведения и
отделения по хематология и НИКК.
Чл. 15. Съдебномедицинските експертизи
за установяване оплодителна способност се
извършват от специалисти по съдебна ме
дицина със специалисти по акушерство и
гинекология.
Чл. 16. Съдебномедицинските експертизи
по материали от досъдебни и съдебни дела по
писмени данни се извършват за разясняване
на широк кръг от медико-биологични въпроси.
Чл. 17. (1) За всяка съдебномедицинска
експертиза се съставя документ, озаглавен
„Съдебномедицинска експертиза“, който се
състои от увод с предварителна част, описа
телна част и заключение.
(2) Уводът на „Съдебномедицинска експер
тиза“ съдържа:
1. име и служебно положение на вещото
лице;
2. наименование на органа, назначил из
вършването на експертизата;
3. време и място на провеждането;
4. данни за самоличност на освидетелства
ното лице или аутопсирания труп;
5. задачите на експертизата;
6. наименование на органа, от който са
получени предварителните сведения.
(3) Описателната част съд ържа точно
опис ание на получените фактически данни
в хода на експертизата с всички необходими
изследвания.
(4) Зак лючението съдържа обстойни и
научнообосновани изводи от данните за екс
пертизата със съответна мотивировка и дава
отговор на поставените пред експертизата
въпроси.
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(5) В заключението вещото лице прави из
води и по въпроси, които не са му поставени
от органа, назначил експертизата, но имат
значение за решаване на делото.
(6) В заключението вещото лице не трябва
да излиза извън рамките на своята компе
тентност.
Чл. 18. Съдебномедицинската експертиза се
предава в срока, определен от органа, който
я назначава.
Г л а в а

т р е т а

СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 19. Съдебнопсихиатричната експертиза
се назначава за установяване психичното със
тояние на лице, когато съществува съмнение
за психично разстройство.
Чл. 20. (1) Съдебнопсихиатричен експерт
може да бъде лекар със специалност съдеб
на психиатрия, лекар със специалност по
психиатрия и лекар със специалност детска
психиатрия.
(2) При колективна експертиза може да
бъде включван и правоспособен лекар без
специалност по психиатрия.
Чл. 21. Съдебнопсихиатричната експертиза
има за задача да даде заключение в наказа
телния, гражданския или административния
процес относно:
1. вменяемостта по отношение конкретно
деяние;
2. психичната годност за участие в досъ
дебно или съдебно производство;
3. психичната годност за изтърпяване на
наказание и необходимостта от медицински
грижи по време на наказанието;
4. необходимостта от прилагане на при
нудителни медицински мерки и техния вид;
5. психичната годност за разбиране и про
тиводействие при упражнено физическо или
психическо насилие;
6. дееспособността на лица при сключване
на сделки и извършване на правни действия;
7. други задачи, поставени от органа, на
значил експертизата.
Чл. 22. (1) Съдебнопсихиатричната екс
пертиза се извършва в лечебни заведения за
болнична, извънболнична медицинска помощ,
центрове по психично здраве, както и други
лечебни заведения, осъществяващи дейност
по психиатрия.
(2) По изключение експертизата може да
бъде извършена и извън лечебното заведение
или задочно или посмъртно по документи.
(3) Стационарната съдебнопсихиатрична
експертиза на лица, задържани под стража,
се извършва в лечебни заведения, които имат
специализирани клиники или отделения, които
се определят със заповед на министъра на
здравеопазването съгласувано с министъра на
правосъдието. Специализираните съдебнопси
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хиатрични клиники или отделения осигуряват
режим на задържане под стража с постоянно
наблюдение на поведението.
(4) Максималният срок за стационарната
съдебнопсихиатрична експертиза е до 30 дни.
Този срок може да бъде продължен еднократно
с не повече от 30 дни.
(5) Амбулаторната съдебнопсихиатрична
експертиза се извършва в лечебни заведения
за извънболнична помощ и центрове за пси
хично здраве.
Чл. 23. (1) За всяка съдебнопсихиатрична
експертиза се съставя документ, озаглавен
„Съдебнопсихиатрична експертиза“, който
се състои от увод, данни от делото, данни
от психиатричното изследване, експертно
обсъждане и заключение.
(2) Уводът съдържа данни за вещото лице,
изследваното лице и задачите на експертизата.
(3) От делото се включват:
1. номер и дата на делото и кой орган го
е образувал;
2. кратки съществени данни за характера
на делото и естеството на деянието или съ
дебния спор;
3. кратко извлечение на същественото от
показанията на обвиняемия, свидетелите или
страните.
(4) Данните от психиатричното изследване
включват:
1. анамнезни сведения с посочване на
източника им;
2. сведения от всички допълнително съ
брани документи, особено за здравословното
състояние на лицето, изпратено за експертиза;
3. резултатите от цялостното телесно, не
врологично и психично изследване.
(5) Експертното обсъждане съдържа:
1. разбор на семейната (вкл. наследствената)
и на социалната анамнеза, на биологичното,
психичното и социалното развитие на изслед
ваното лице, на миналите заболявания и на
сегашното му здравословно състояние;
2. анализ на психичното състояние на
лицето преди, по време и след извършване
на деянието или действието – предмет на
правен спор;
3. диагнозата на психичното заболяване
и отражението на установената болест върху
критериите за разбиране и ръководене на по
стъпките с оглед да се даде ясен отговор на
поставените въпроси в смисъла на изброените
в чл. 22 задачи на експертизата.
(6) В заключението се отразяват:
1. научнообоснованите изводи по поставе
ната задача – окончателна, ясно формулирана
диагноза и съдебнопсихиатрична оценка, както
и допълнителни отговори на поставените пред
експертизата въпроси;
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2. конкретни медицински препоръки с
оглед необходимите мерки или грижи с ме
дицински характер спрямо лицето, обект на
експертизата.
Чл. 24. (1) Съдебнопсихиатричните екс
пертизи на малолетни и непълнолетни се
извършват съвместно с пси холог, детск и
психиатър или психиатър, който работи или
е работил в кабинет, отделение или клиника
по детска психиатрия.
(2) При експертизата на непълнолетни,
при които се установява някакво психично
разстройство, умствена недоразвитост или
отклонения в характера, се изяснява доколко
заболяването в съответствие с възрастовия
фактор може да превърне относителната
вменяемост в невменяемост.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 25. Съдебнопсихологичен експерт може
да бъде психолог със специалност по клинична
психология и по възможност със специална
подготовка по съдебна психология.
Чл. 26. Съдебнопсихологичната експертиза
има за задача да даде заключение в наказа
телния, гражданския и административния
процес относно:
1. равнище на развитието на когнитивните
процеси (възприятие, внимание, памет, ми
слене), интелекта и личностовата структура;
2. съответствие на интелект и личностово
развитие спрямо календарната възраст;
3. психична годност правилно да се въз
приемат фактите, които имат значение за
делото, и да се дават достоверни обяснения
или показания за тях;
4. оценка на личностово развитие, структура
и възможности за социално функционира
не – социално адаптивен живот и самоконтрол
на поведение, интереси и насоченост на лич
ността, умения за комуникация и решаване
на житейски проблеми, други области;
5. анализ на психологичните преживявания
и механизми на поведение, свързани с ин
криминирано деяние, или конкретни области
от социално функциониране, определени в
експертните задачи;
6. други задачи, определени от органа,
назначил експертизата.
Чл. 27. (1) Съдебнопсихологичната екс
пертиза е еднородна или комплексна със съ
дебнопсихиатрична или друг вид експертиза.
(2) Съдебнопсихологичната експертиза се
извършва амбулаторно или стационарно в
лечебни заведения или в частни кабинети и
по изключение извън такова заведение (каби
нет), задочно или посмъртно по документи.
Чл. 28. За всякаква съдебнопсихологична
експертиза се съставя писмен документ, оза
главен „Съдебнопсихологична експертиза“,
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който се състои от увод, данни от делото,
по което е назначена експертизата, данни от
психологичното изследване, съдебнопсихоло
гично обсъждане и заключение.
Чл. 29. При експертизата на непълнолетни
се прави съпоставка на установеното равни
ще на интелектуално и личностово развитие
спрямо календарната възраст.
Г л а в а

п е т а

ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЛЕЧЕБ
НИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИТЕ, СЪДЕБНО
ПСИХИАТРИЧНИТЕ И СЪДЕБНОПСИХО
ЛОГИЧНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ
Чл. 30. (1) Разходите по извършване на съ
дебномедицинските, съдебнопсихиатричните
и съдебнопсихологичните експертизи се фор
мират от разходите на лечебното заведение,
разходите за възнаграждение на вещото лице,
както и направените от него лични разходи.
(2) Лечебните заведения имат право на
разходите, направени за извършената експер
тиза, които включват режийни, разходи за
консумативи, изследвания и транспорт, когато
е свързан с извършването на експертизата.
(3) Органите, назначили експертизата,
заплащат разходите на лечебните заведения
при условията и по реда на тази глава.
(4) Размерът на разходите на лечебните
заведения за изготвяне на съдебномедицински,
съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични
експертизи се определя, както следва:
1. разходи за една извършена съдебно
медицинска експертиза на труп (аутопсия),
включващи режийни разходи, консумативи,
хистологични изследвания, изследвания за
определяне на кръвни групи, за определяне
на съдържание на алкохол в кръвта и на
наркотици в урината – до 120 лв.;
2. разходи за извършена съдебнопсихиа
трична или съдебнопсихологична експертиза
за едно денонощие – до 30 лв.;
3. транспорт, свързан с извършването на
с ъдебномед и ц и нск а, с ъдебнопси х иат ри ч
на и съдебнопсихологична експертиза – до
1 лв./1 км.
(5) В разходите за извършени съдебноме
дицински експертизи от лечебните заведения
не са вк лючени химичните, генетичните,
биологичните и други допълнителни за съ
ответната експертиза изследвания, когато са
необходими.
Чл. 31. (1) След предоставяне на експертно
то заключение органът, назначил експертизата,
определя разходите на лечебното заведение
за изготвяне на експертизата съгласно при
ложението.
(2) Когато експертизата се изготвя в лечебно
заведение, разходите за извършването є, на
правени от лечебното заведение, се превеждат

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

от органа, назначил експертизата, по сметка
на лечебното заведение след представяне на
първичен счетоводен документ за извърше
ните разходи, утвърдена от ръководителя на
лечебното заведение.
(3) Направените лични разходи и разме
рът на възнаграждението на вещото лице се
определят по реда на Наредба № 1 от 2008 г.
за вписването, квалификацията и възнаграж
денията на вещите лица, като се изплащат
непосредствено на вещото лице от органа,
назначил експертизата.
(4) Когато експертизата е била извършена
от експерта в рамките на работното време
и нейното изпълнение му е възложено като
служебна задача, 50 % от определеното въз
награждение се изплаща на експерта, а ос
таналата част – на заведението.
(5) Когато за извършването на експертиза
е определено вещо лице, което е служител
на Министерството на вътрешните работи,
органите, назначили експертизата, заплащат
на министерството направените разходи за
труд и консумативи и режийни разноски.
Чл. 32. (1) Разходите за командироване на
вещите лица се заплащат съгласно Наредба
та за командировките в страната, приета с
ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.),
и Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина, приета с ПМС
№ 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).
(2) Когато вещото лице е командировано
за сметка на учреждението, където работи,
разходите по явяването им пред органа, който
ги е призовал, се възстановяват на съответното
учреждение или организация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Извършените и незаплатени разходи за
съдебномедицински, съдебнопсихиатрични и
съдебнопсихологични експертизи за периода
от влизане в сила на Закона за изменение на
Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 45 от
2011 г.) до влизането в сила на тази наредба
се заплащат на лечебните заведения при ус
ловията и по реда на тази наредба.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 403а от Закона за съдебната власт.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 23
от 1994 г. за съдебномедицинските, съдеб
нопсихиатричните и съдебнопсихологичните
експертизи (обн., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; доп.,
бр. 45 от 2005 г.).
За министър на правосъдието:
Даниела Машева
За министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
Министър на здравеопазването:
Стефан Константинов
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Приложение
към чл. 31, ал. 1
Разчет на необходимите разходи за провеждане на една съдебномедицинска експертиза на труп
№
по
ред

Разходи за 1 СМЕ

Показатели

Общо

1.

Режийни разходи за ел. енергия – освет
ление, специално осветление; вентилация;
климатизация; хладилник за биологични
материали и кръв

0,20 лв. – хладилник; 2,70 лв. – климатик (ох
лаждане); 3,30 лв. – климатик (отопление);
0,30 лв. – осветление (при 1,36 кВч от лампи);
0,33 лв. – специално осветление (при 1,5 кВч
прожекторни лампи); 0,50 лв. – вибрационен
трион и бактерицидна лампа

5,00

2.

Медицински консуматив

2,88 лв. – 2 броя еднократни престилки;
2,40 лв. – 2 чифта аутопсионни ръкави
ци; 0,42 лв. – 3 чифта латексови ръкавици;
0,12 лв. – маски; 0,20 лв. – 2 бр. еднократни
престилки; 0,20 лв. – калцуни; 0,52 лв. – 2
до 8 стерилни контейнера за кръв и урина;
0,48 лв. – 1 – 2 броя стерилни контейнери за
тъканни материали; 0,05 лв. – 0,5 мл консер
вант за кръв и урина; 0,11 лв. – еднократно
острие за скалпел; 2,00 лв. – дезинфектанти;
0,50 лв. – конци; 20,00 лв. – трупен чувал с
цип

30,00

3.

Изследвания за

определяне наличието на наркотици в ури
ната – 1 опаковка за изследване на 6 вида
наркотици в урината

15,00

определяне на кръвни групи

10,00

определяне съдържанието на алкохол в кръвта

20,00

хистология

40,00

Общо разходи за една СМЕ на труп (аутопсия)

120,00

Разчет на необходимите разходи за извършена съдебнопсихиатрична или
съдебнопсихологична експертиза за едно денонощие
Вид разход

Стойност

Храна

5,00

Рутинна параклиника

3,78

Медицински консумативи

0,37

Вода, горива, енергия

4,00

Други материали

0,33

Текущи ремонти

1,84

Пране

0,41

Други външни услуги

1,17

Инвентар (постелен и друг)

4,00

Лекарства

7,00

Други разходи

0,04

Общо

30,00

12260
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 29 от 2006 г. за минималното
ниво на кредитните рейтинги на банките и
за определяне на държавите, регулираните
пазари и индексите на регулираните пазари
на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от
Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ,
бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2009 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Пенсионноосигурителното друже
ство може да инвестира средства на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване в банкови
депозити в банки по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 15
КСО, които имат присъден кредитен рейтинг
от следните агенции за кредитен рейтинг:
1. Moody’s Investors Service, Standard and
Poor’s и Fitch Ratings;
2. други агенции за кредитен рейтинг, реги
стрирани или сертифицирани в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ,
L 302/1 от 17 ноември 2009 г.) (Регламент
1060/2009).
(2) Минималните нива на кредитни рейтинги
на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 15 КСО, в
които могат да бъдат инвестирани средства на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване
в депозити, са:
1. дългосрочните кредитни рейтинги „Ва2“,
присъдени от Moody‘s Investors Service, „ВВ“,
присъдени от Standard & Poor‘s, „ВВ“, присъ
дени от Fitch Ratings, или
2. дългосрочните кредитни рейтинги, съот
ветстващи на посочените в т. 1 и присъдени от
рейтинговите агенции по ал. 1, т. 2.
(3) Когато пенсионноосигурително дружество
инвестира средства на фонд за допълнително
пенсионно осигуряване в депозит в банка с
кредитен рейтинг, присъден от агенция по
ал. 1, т. 2, дружеството представя на замест
ник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, обосновка, базираща се на информация
за присъдения кредитен рейтинг от съответната
агенция за кредитен рейтинг, за съответствието
на този рейтинг на присъждан от агенция по
ал. 1, т. 1 кредитен рейтинг.
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(4) Обосновката по ал. 3 се представя от
пенсионноосигурителното дружество при:
1. първото използване на кредитен рейтинг,
присъден от агенция за кредитен рейтинг по
ал. 1, т. 2 – в срок три работни дни от деня на
сключване на договора за депозит;
2. промяна в съответствието на минимални
те нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2
спрямо тези по ал. 2, т. 1 – в срок три работни
дни от деня на узнаване.
(5) Когато кредитният рейтинг на банка
по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 15 КСО, в която пен
сионноосигурително дружество е инвестирало
в депозити средства на управляван от него
фонд, престане да отговаря на изискванията
по ал. 2, пенсионноосигурителното дружество
е длъжно:
1. да уведоми за това обстоятелство замест
ник-председателя на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, в 14-дневен срок от датата на про
мяната;
2. да приведе инвестициите на пенсионния
фонд в банкови депозити в съответствие с
изискването по ал. 2 в срок не по-дълъг от
6 месеца от датата на промяната.
(6) Когато банка има присъдени дългосрочни
кредитни рейтинги от повече от една рейтин
гова агенция, средства на фонд за допълни
телно пенсионно осигуряване могат да бъдат
инвестирани в банков депозит в такава банка
само в случай, че всеки един от тези рейтинги
отговаря на изискването на ал. 2.
(7) При предприети надзорни мерки по
чл. 24, параграф 1, букви „а“ и „в“ от Регла
мент 1060/2009 по отношение на агенция за
кредитен рейтинг, присъдила кредитен рейтинг
на банка, в която са инвестирани в депозити
средства на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване, пенсионноосигурителното друже
ство, управляващо фонда, е длъжно да приведе
тези инвестиции в съответствие с изискванията
на наредбата в сроковете по чл. 24, параграф 4
от Регламент 1060/2009.“
§ 2. В чл. 3 думите „следва: Австралия, Ка
нада, Корея, Мексико, Нова Зеландия, Швей
цария, Съединените американски щати, Турция
и Япония“ се заменят с „и Русия, Бразилия,
Китай, Индия, Индонезия и ЮАР“.
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Държавите, регулираните пазари
и индексите по чл. 1, т. 4 се определят, както
следва:
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Регулиран пазар
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Индекс на регулирания пазар

1. Австралийски съюз

Australian Securities Exchange

All Ordinaries Index

2. Канада

Toronto Stock Exchange

S&P/TSX Composite Index

3. Китайска народна
република

Shanghai Stock Exchange
Hong Kong Exchange

SSE 180
Hang Seng Index

4. Конфедерация Швейцария SIX Swiss Exchange

SMI Expanded

5. Кралство Тайланд

Stock Exchange of Thailand

SET 50 Index

6. Нова Зеландия

New Zealand Stock Exchange

NZX – 50 Index

7. Република Индия

National Stock Exchange of India

S&P CNX Nifty

Bombay Stock Exchange

SENSEX (BSE 30)

8. Република Корея

Korea Exchange

KOSPI

9. Република Македония

Macedonian Stock Exchange

MBI-10

10. Република Сингапур

Singapore Exchange

Straits Times Index (STI)

11. Република Турция

Istanbul Stock Exchange

ISE 100 Index

12. Република Хърватия

Zagreb Stock Exchange

CROBEX

13. Република Чили

Santiago Stock Exchange

IPSA Index

14. Руска федерация

Russian Trading System
Moscow Interbank Currency Exchange

RTS Index, RTS-2 Index
MICEX Index

15. Съединени американски New York Stock Exchange
щати
NASDAQ Stock Market

S&P 500 Index
Dow Jones Industrial
Average (DJIA)
NASDAQ 100

16. Малайзия

FTSE Bursa Malaysia KLCI

Bursa Malaysia

17. Мексикански съединени Mexico Stock Exchange
щати

IPC

18. Тайван

FTSE TWSE Taiwan 50 Index

Taiwan Stock Exchange

19. Федеративна република BM&FBOVESPA S.A.-Securities,
Бразилия
Commodities and Futures Exchange

BOVESPA INDEX (IBOVESPA)

20. Япония

Nikkei 225

Tokyo Stock Exchange

(2) Индексите по чл. 1, т. 4 могат да бъдат
и MSCI Global Investable Market Indices, само
ако са конструирани върху акции, търгувани
на регулираните пазари по ал. 1.
(3) Когато ценните книжа по чл. 176, ал. 1,
т. 13 КСО, в които пенсионноосигурителното
дружество е инвестирало средства на управ
ляван от него фонд, престанат да отговарят
на изискването да са приети за търговия на
регулирания пазар в държава по ал. 1 и да са

включени в индекс по ал. 1 или 2, се прилага
съответно чл. 2, ал. 5.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата е приета на основание чл. 176,
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване с
Решение № 131-Н от 3 ноември 2011 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател: Стоян Мавродиев
12326
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-717
от 21 октомври 2011 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-288
от 24 октомври 2011 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разра
ботване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифици
ране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея
(ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH (11)
7 на Съвета на Европа и на чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
Определям 1 юли 2012 г. за дата на отпадане
от Европейската фармакопея и на територията
на Република България на монографиите за
Хлоротиазид (0385), Диенестрол (0483), Еметинов
хидрохлорид хептахидрат (0080), Етофилин (0492),
Хексобарбитал (0183), Хистаминов фосфат (0144),
Йоталамова киселина (0751), Метаквалон (0510),
Метилатропинов бромид (0511), Метилатропинов
нитрат (0512), Физостигминов сулфат (0684), Сук
цинилсулфатиазол (0357), Сулфизомидин (0639) и
Тубокураринов хлорид (0305).
Министър: Ст. Константинов
12339
ЗАПОВЕД № РД-28-289
от 24 октомври 2011 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разра
ботване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифици
ране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея
(ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH (11)
6 на Съвета на Европа и на чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
Определям 1 януари 2012 г. за дата на влизане
в сила на територията на Република България на
преработената монография Човешки нормален
имуноглобулин за интравенозно приложение
(0918), съставляваща част от Европейската фар
макопея.
Министър: Ст. Константинов
12340

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска
област, и Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне и/или одобрената карта
на съществуващите или възстановими на терена
стари реални граници на земеделски земи в зем
лището на с. Извор, община Сливница, Софийска
област, в частта за имоти с № 044006, 044016 и
№ 044010, с обща площ на преработка 29,642 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Св. Боянова
12276

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народ
ната просвета и чл. 12, ал. 1, 4 и 7 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета,
по мотивирано предложение на финансиращия
орган, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Софийска област, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради липса на ученици за учебна
та 2011/2012 г., довела до преустановяване на
образователно-възпитателния процес, закри
вам Помощното у чилище-интернат „Никола
Драмалиев“ – гр. Самоков, община Самоков,
Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Помощното училищеинтернат „Никола Драмалиев“ – гр. Самоков,
община Самоков, Софийска област, се предоставя
на Регионалния инспекторат по образование
то – Софийска област.
3. Учениците от Помощното училище-интер
нат „Никола Драмалиев“ – гр. Самоков, община
Самоков, Софийска област, са пренасочени към
училища по местоживеене при условията на
чл. 9 ЗНП.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

4. Задължителната документация на Помощното
училище-интернат „Никола Драмалиев“ – гр. Са
моков, община Самоков, Софийска област, да се
съхранява в ОУ „Авксентий Велешки“ – гр. Са
моков, община Самоков, Софийска област.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На
ционалния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото учили
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно зна
чение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в при
емащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в учи
лищата, които приемат учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
12407
ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета, след подписване на приемателно-пре
давателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Спортното училище
„Георги Бенковски“ – гр. Плевен, чрез бюджета
на Министерството на физическото възпитание
и спорта, подписан от кмета на Община Пле
вен и министъра на физическото възпитание и
спорта, писмо с изх. № 04-25-88 от 01.11.2011 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекция по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта и бюджета
на Община Плевен и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
01.11.2011 г. определям Спортно училище „Ге
орги Бенковски“ – гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, със статут на държавно училище
по смисъла на чл. 10, ал. 2 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
12408
ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета, след подписване на приема
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телно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Спортното
училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, чрез
бюджета на Министерството на физическото въз
питание и спорта, подписан от кмета на Община
Русе и министъра на физическото възпитание и
спорта, писмо с изх. № 04-25-88 от 01.11.2011 г.
от министъра на финансите за извършване на
корекция по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта и бюджета
на Община Русе и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
01.11.2011 г. определям Спортно училище „Майор
Атанас Узунов“ – гр. Русе, община Русе, област
Русе, със статут на държавно училище по смисъла
на чл. 10, ал. 2 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
12409
ЗАПОВЕД № РД-09-1657
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народ
ната просвета, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета във връзка с доклад с вх.
№ 0522-443 от 27.10.2011 г. от началника на Реги
оналния инспекторат по образованието – Софияград, с приложено Решение № 440 по протокол
№ 94 от 14.07.2011 г. на Столичния общински
съвет и становище на експертната комисия, на
значена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, предвид осигуряването на
общински сграден фонд за училището определям
седалище и официален адрес на ІІ Английска ези
кова гимназия „Томас Джеферсън“, както следва:
гр. София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул.
Траянови врата 26.
Министър: С. Игнатов
12410

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № L-6
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколи № 6 от
08.07.2010 г. и № 11 от 09.12.2010 г. на ЕСУТ и
решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна ди
рекция „Земеделие“ – Ямбол, Общинският съ
вет – гр. Ямбол, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на ПИ 87374.72.998 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Покрития кладенец, придружен
от схема за вертикално планиране, ел. схема, ВиК
схема, във връзка с промяна предназначението на
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имота от земеделска земя в урбанизирана тери
тория и отреждането є за „складова и търговска
дейност с масла, филтри и автомобилни аксесо
ари“ и предвиждане показатели за застрояване
за предимно производствена зона:
– височина (Н) – от 1 до 3 етажа (до 10 м);
– плътност на застрояването (Пзастр.) – 50 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 1;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 25 %;
– начин на застрояване – свободно.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
12284
РЕШЕНИЕ № L-7
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколи № 9 от
25.09.2009 г. и № 5 от 07.04.2011 г. на ЕСУТ и
решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областна ди
рекция „Земеделие“ – Ямбол, Общинският съ
вет – гр. Ямбол, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на ПИ 87374.37.225 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Дюзлюка, придружен от схеми
по част електротехническа и част водоснаб
дяване и канализация, във връзка с промяна
предназначението на имота от земеделска земя
в урбанизирана територия и отреждането є за
„производствена, складова дейност, търговия и
услуги“ и предвиждане показатели за застро
яване за предимно производствена зона:
– височина (Н) – от 1 до 3 етажа (до 10 м);
– плътност на застрояването (Пзастр.) – 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
12285
41. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо
гатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Ямача“, разположена на територията на община
Джебел, област Кърджали.
12228
42. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проуч
ване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Дълбоки дол“, разположена на територията
на общините Враца, Бяла Слатина и Борован,
област Враца.
12229
45. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Бачиново“, разположена на територията
на община Ихтиман, Софийска област.
12230
48. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо
гатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Лозинките“, разположена на територията на
община Ивайловград, област Хасково.
12231
49. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Делчевото – 1“, разположена на територията на
община Асеновград, област Пловдив.
12232
50. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Делчевото – 2“, разположена на територията на
община Асеновград, област Пловдив.
12233
51. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства – строителни материали, в площ
„Старо Оряхово 3“, разположена на територията
на община Долни чифлик, област Варна.
12234
52. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
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с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали,
в площ „Папаз“, разположена на територията на
община Сливен, област Сливен.
12235
53. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо
гатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Заселе“, разположена на територията на община
Своге, Софийска област.
12236
39. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1 т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Кладенчето“, разположена в
землището на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково.
12261
47. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Кресна“, разположена в землищата на
гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна,
област Благоевград.
12319
44. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, обявява
конкурси за: професори по 05.08.02 музикозна
ние и музикално изкуство (хармония – един,
към катедра „Теория на музиката“; история на
музиката – един, към катедра „История на му
зиката и етномузикология“); доценти по 05.08.02
музикознание и музикално изкуство (етномузико
логия – един, към катедра „История на музиката
и етномузикология“; музикална естетика – един,
към катедра „Теория на музиката“; струнни
инструменти – контрабас – един, към катедра
„Струнни инструменти“; музикално-сценична ре
жисура – един, към катедра „Музикално-сценично
изкуство“), всички със срок 2 месеца от обна
родването в „ Държавен вестник“. Документи – в
академията, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94,
тел. 44 09 751.
12091
544. – Бу рг аск и я т свободен у н и верси т е т
обявява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за:
професори по: професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки – един; про
фесионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника – един; главен асистент
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по 05.05.12 финансово право – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
12286
51. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявя
ва конкурси за заемане на академични длъжности
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки: главен асистент – про
фесионално направление 3.7. А дминистрация
и управление, научна специалност – Социално
управление (предприемачество) – един със срок
2 месеца за нуждите на катедра „Стопанско упра
вление“; професор – професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност – Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дей
ност – един със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра
„Счетоводна отчетност“. Документи – в отдел
„НИД“, стая 503, тел. 052/660-295.
12333
1065. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направле
ние 2.1. филология (българска литература след
Втората световна война) – един; област на висше
образование 2. хуманитарни науки, професио
нално направление 2.1. филология (съвременен
български език) – един; област на висше обра
зование 2. хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. филология (съвременен руски
език) – един; област на висше образование 4.
природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. математика
(алгебра и теория на числата) – един; област на
висше образование 4. природни науки, математи
ка и информатика, професионално направление
4.5. математика (математическо моделиране и
приложение в математиката – приложение на
специалните функции в теорията на анизот
ропните вълноводи) – един; област на висше
образование 4. природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
информатика и компютърни науки – един; област
на висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
социология, антропология и науки за културата
(класическа гръцка и римска култура) – един;
област на висше образование 3. социални, стопан
ски и правни науки, професионално направление
3.5. обществени комуникации и информационни
науки (книгознание, библиотекознание и библио
графия) – един; област на висше образование 3.
социални, стопански и правни науки, професио
нално направление 3.5. обществени комуникации
и информационни науки (радио- и телевизионни
програми, аудитория, медийно поведение) – един;
област на висше образование 2. хуманитарни на
уки, професионално направление 2.3. философия
(философия на правото и логика на социалното
познание) – един; област на висше образование 1.
педагогически науки, професионално направле
ние 1.3. педагогика на обучението по... (методика
на обучението по география) – един; област на
висше образование 1. педагогически науки, про

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

фесионално направление 1.2. педагогика (пред
училищна педагогика, педагогика на обучението
по роден език в детската градина) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направле
ние 2.1. филология (съвременен български език
и лингвистична прагматика) – един; област на
висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
икономика (финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка) – един; област на висше образо
вание 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. администрация
и управление – един, със срок 2 месеца; доценти
по: област на висше образование 2. хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. религия
и теология (българска църковна история) – един;
област на висше образование 2. хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. филоло
гия (българска литература от Освобождението
до Първата световна война) – един; област на
висше образование 8. изкуства, професионално
направление 8.3. музикално и танцово изкуство
(солфеж и теория на музиката) – един; област
на висше образование 4. природни науки, мате
матика и информатика, професионално направ
ление 4.6. информатика и компютърни науки
(алгоритми и структури от данни) – един; област
на висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.5.
обществени комуникации и информационни
науки (книгознание, библиотекознание и биб
лиография) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 1. педагогически науки,
професионално направление 1.3. педагогика на
обучението по... (методика на обучението по
музика) – един; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (албански език) – един; област
на висше образование 2. хуманитарни науки,
професионално направление 2.3. философи я
(съвременна философия) – един; област на висше
образование 3. социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. админи
страция и управление (планиране) – един, със
срок 2 месеца; главни асистенти по: област на
висше образование 8. изкуства, професионално
направление 8.3. музикално и танцово изкуство
(музикален анализ) – един; област на висше
образование 2. хуманитарни науки, професио
нално направление 2.1. филология (български
фолклор) – един; област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (българска литература след Осво
бождението) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
политически науки (политология) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, отдел „Управление на
персонала“, стая 307, тел. 062/618-308 и 062/618-368.
12287
25. – Националният военен университет „Ва
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за доцент по 05.04.11 общо и сравнително ези
кознане, област на висше образование 2. „Ху
манитарни науки“, професионално направление
2.1. Филология за нуждите на катедра „Езиково
обучение и физическа подготовка“ във факултет
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„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ по
учебните дисциплини „Езикова култура“, „Кул
тура на речевото общуване“ и „Немски език“ с
учебна натовареност 430 приведени часа, за една
щатно осигурена длъжност за цивилен служител
със срок на подаване на документите 2 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на НВУ „Васил
Левски“ – http://www.nvu.bg/index.php?active=proc_
zras&sub=docc. Конкурсът е обявен със Заповед
№ 1150 от 26.10.2011 г. на началника на НВУ
„Васил Левски“. Документи се подават в Регист
ратурата за некласифицирана информация на
университета, тел. (062) 61-88-75; Siemens – 62075;
GSM – 0884-541-585. За дата на подаване на до
кументите се счита датата на регистриране на
същите в Регистратурата за некласифицирана
информация на НВУ „Васил Левски“.
12330
8. – Институтът по биоразнообразие и екоси
стемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за: главни асистенти по: 02.22.01
екология и опазване на екосистемите за нуждите
на секция „Екосистемни изследвания“ – един;
01.06.11 хидробиология за нуждите на изследова
телска група „Лентични екосистеми“ към секция
„Биоразнообразие и процеси в сладководните
екосистеми“ – един; 01.06.19 паразитология и
хелминтология за нуждите на изследователска
група „Таксономия, еволюция и екология на
хелмин т и те“ к ъм сек ц и я „Биоразнообразие
и екология на паразитите“ – един; доцент по
02.22.01 екология и опазване на екосистемите за
нуждите на изследователска група „Кръвни па
разити на птици“ към секция „Биоразнообразие
и екология на паразитите“; професор по 02.22.01
екология и опазване на екосистемите за нуж
дите на изследователска група „Биомониторинг
и биоиндикация“ към сеция „Биомониторинг и
екологичен риск“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – на тел. 02/8736137 и на www.iber.bas.
bg; подаване – в деловодството на ИБЕИ – база
2, бул. Цар Освободител 1.
12257
448. – Институтът по астрономия с Национал
на астрономическа обсерватория при БАН – Со
фия, обявява конкурси за главни асистенти по
професионално направление 4.1. Физическ и
нау к и, нау чна специалност „Аст рофизика и
звездна астрономия“, за: отдел „Звезди и звездни
системи“ – един, и отдел „Галактики и космоло
гия“ – един, със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института – 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 9741910.
12318
26. – Институтът по аграрна икономика – Со
фия, при Селскостопанската академия обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
в професионално направление 3.8. Икономика по
научна специалност „Икономика и управление
(селско стопанство)“ за нуждите на отдел „Иконо
мика на земеделието и ХВП“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Необходими
документи: заявление до директора; диплома за
образователна и научна степен „доктор“; меди
цинско свидетелство; свидетелство за съдимост;
автобиография; списък с публикации – във връзка
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и извън дисертационния труд – 5 бр.; справка за
участие в научноизследователски проекти, изобре
тения, научно-приложни разработки, творчески
изяви и др. – 5 бр.; удостоверение за стаж по спе
циалността; автореферат – 5 бр.; копие от обявата
на конкурса в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, бул. Цариградско шосе
125, бл. 1, тел. 971-00-14, факс 971-39-13.
12249
485. – Институтът по животновъдни нау
ки – Костинброд, към Селскостопанската акаде
мия – София, обявява конкурси за: професори: в
професионално направление 6.3. Животновъдство
по научна специалност 04.02.04 хранене на сел
скостопанските животни и технология на фура
жите – един; в професионално направление 6.3.
Животновъдство по научна специалност 04.02.07
овцевъдство и козевъдство – един, двата със срок
3 месеца; доцент в професионално направление
6.3. Животновъдство по научна специалност
04.02.01 развъждане на селскостопанските живот
ни, биология и биотехника на размножаването
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в Института по животно
въдни науки – Костинброд, сп. „Почивка“, тел.
0721/68940.
12332
558. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за професор по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност Зеленчукопроизводство, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Справки и документи – в института, Пловдив
4003, ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
12248
5. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за професори по професи
онално направление: 7.4. Обществено здраве,
научна специалност 03.01.53 социална медицина
и организация на здравеопазването и фармаци
ята – един за нуждите на сектор „Управление на
здравните грижи“ към катедра „Медицинска етика,
управление на здравните грижи и информацион
ни технологии“; 4.2. Химически науки, научна
специалност 01.05.03 органична химия – един за
нуждите на сектор „Химия“ към катедра „Химия
и биохимия, физика и биофизика“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински универси
тет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 139 тел. 064/884-172.
12331
560. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
проект за изменение на плана за регулация и
проект за план за застрояване за кв. 2, УПИ VII,
VIII и XII за създаване на нови УПИ VII, VIII,
ХХХ, ХХХI, ХХХII от кв. 2, УПИ I и II от кв. 2а,
нов УПИ I от кв. 2б, нова улица по о.т. 12 – о.т.
12а – о.т. 12б – о.т. 12в, м. НПЗ „Илиянци-изток“,
които са изложени в район „Сердика“. Заинтере
сованите могат да направят писмени възражения
и искания по проектите на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Сердика“.
12247
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40. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
подробни устройствени планове – специализира
ни план-схеми на разпределителни газопроводи
на с. Рашково, с. Радотина, с. Трудовец и с. Гур
ково, община Ботевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проектите до общинската
администрация, Ботевград.
12237
41. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за линеен обект на техническата инфра
структура – „Кабелна линия 20 kV от ВЛ 20
kV – Новачене, клон „Копяновец“ до нов ТП“, в
имот № 280.030, м. Камен дол, землище на с. Но
вачене, община Ботевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
12289
21. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
пътна връзка и трасе на ел. кабел 20 kV за ПИ
36018 в землище с. Рудник и ПИ 57015, 59021,
65001, 66004 и 66010 в землище с. Брястовец,
община Бургас, който е изложен за разглеждане
в кметството в с. Рудник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
12281
77. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
П У П – парцеларен план за линейна инфра
структура, представляващ електропровод 20 kV,
свързващ ветрогенератори в ПИ 12.92 с БКТП
в ПИ 18.34 до ГРУ в ПИ 18.42 и от ГРУ в ПИ
18.42 до вече процедиран електропровод, свърз
ващ генераторите с клетка № 15 в подстанция
Каварна – разширение на вятърна електроцен
трала „Селце – север 3“, по следното трасе: ПИ
66113.12.92, ПИ 66113.12.91, ПИ 66113.12.154, ПИ
66113.12.145, ПИ 66113.18.34, ПИ 66113.18.61, ПИ
66113.18.36, ПИ 66113.18.59, ПИ 66113.18.38, ПИ
66113.18.57, ПИ 66113.18.40, ПИ 66113.18.55, ПИ
66113.18.42, ПИ 66113.12.118 и ПИ 66113.20.105,
в землище с. Селце, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
него до общинската администрация – Каварна.
12288
8 . – Общ и н а Топо ловг ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинте
ресовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1
ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – ПП за
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„Пътна връзка от път II-76 „Тополовград – Хар
манли“, при км 27+400 дясно до кариера „Ка
нарата“ в землището на с. Хлябово, община
Тополовград, със заинтересовано лице, изготвило
проекта, „Магма – 97“ – АД, София, съгласно
Разрешение № 332к-10 от 12.10.2011 г. на Агенция
„ПИ“ – ОПУ, Хасково. Засегнати от трасето на
пътната връзка имоти по КВС на с. Хлябово,
община Тополовград, са: № 000242, НТП – селско
стопански път, публична общинска собственост;
№ 118050, НТП – пасища, мери, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ – стопанисвани от Община Тополовград;
№ 117051, Н Т П – п ус т еещ и необрабо т ваем и
земи, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ – стопанисвани от
Община Тополовград. Изготвеният проект за
ПУП – ПП за „Пътна връзка от път II-76 „То
половград – Харманли“ при км 27+400 дясно до
кариера „Канарата“ в землището на с. Хлябово,
община Тополовград, се намира в отдел „ТСУС“
на общинската администрация – Тополовград, и
може да бъде разгледан всеки работен ден в рам
ките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12290
171. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинте
ресованите собственици, че е допуснат за разглеж
дане от Общинския експертен съвет ПУП – ПП
(парцеларен план) за кабелна електронна съобщи
телна мрежа от 13+467 на републикански път І-5
„Русе – Велико Търново“ до с. Пиргово, община
Иваново, област Русе. Проектът се намира в
Оперативно звено по устройство на територията
в Община Иваново, ет. 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Иваново, с. Иваново, ул.
Олимпийска 75, ет. 1, ТСУ, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
12282
3. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект ПУП – парцеларен план за
обект „ПЛ 20 kV за ВяЕЦ „Габрица Уинд“, зася
гащ поземлени имоти: в землището на с. Близнаци – № 000101, 000103, 000110 – пасище, мера,
собственост на община Хитрино; 000135, 000136,
000140, 000142, 000143, 000144, 000145, 000146,
000147, 000149 – полски път, собственост на об
щина Хитрино; 006037, 006038, 007016, 008002,
008023, 010022, 010023, 012031, 012032, 013028,
013029, 019013, 019014, 019015, 021019, 021020,
023007, 023008, 026029, 026030, 027022, 027023,
028038, 028039, 028040, 028041, 031022, 031023,
032009, 032010, 035010, 035035, 035036, 035037, 035038
и 035039 – посевна площ, на Михаил Тодоров
Георгиев; 011002, 027021, 033001 – посевна площ,
на община Хитрино, 012004 – посевна площ, на
Димитър Иванов Добрев; 012003 – посевна площ,
на Петьо Тунев Чакъров; 012027 – посевна площ,
на Васил Тодоров Пенчев; 012029 – посевна площ,
на Султанка Георгиева Андреева; 013019 – посевна
площ, на „Енергоконсулт“ – ЕООД; 027011 – по
севна площ, на Ибрям Мустафов Узунов; 027010,
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027020, 035013 – посевна площ, на ДПФ; 026028,
028037 – посевна площ, на Гюнайдън Бейтиев
Юнузов; 035018 – посевна площ, на Калина Косто
ва Косева; 035027 – посевна площ, на Салим Са
лиев Ибрямов; землище с. Калино – 000068, 000084,
000099 – пасище, мера, собственост на община
Хитрино; 000067, 000073, 000079, 000080, 00106,
000118, 000119, 000121, 000128, 000129 – полски път,
на община Хитрино; 000098 – широколистна гора,
собственост на МЗГ – държавно лесничейство;
006020 – посевна площ, собственост на община
Хитрино; 006015, 006016 – посевна площ, на Изе
дин Мустафа Ариф; 006024, 006025 – полска кул
тура, на Михаил Тодоров Георгиев. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
12238

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от „Провадсол“ – ЕАД, гр. Провадия,
на Заповед № РД-01-427 от 30.05.2011 г. на ми
нистъра на труда и социалната политика за раз
простиране прилагането на отраслов (браншов)
колективен трудов договор в отрасъл „Проучване,
добив и преработка на минерални суровини“,
сключен между Федерацията на независимите
синдикати на миньорите – КНСБ, СМФ „Подкре
па“ и Българската минно-геоложка камара, по
което е образувано адм.д. № 9510/2011 по описа
на Върховния административен съд.
12258
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от „Национална спортна
база“ – ЕАД, с изпълнителен директор Петър
Божилов на Решение № 3408-7/35 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР: водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникаци
онно-транспортна схема за к.к. Чайка без кв. 4,
6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и
60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44,
в частта относно имот № 10135.2573.1054. Заин
тересуваните лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3487/2011 в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверя
ващи качеството им на заинтересувани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваната заповед, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12240
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Eфимия Николова Дине
ва на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г.
на Общинския съвет – Варна, с което е одобрен
ПУР: водоснабдяване и канализация, електро
захранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема
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за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5
(източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на
улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта за ПИ 446,
кв. 18. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3453/2011 в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държа
вен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваната заповед, както и за присъеди
няване към подадената от Ефимия Николова
Динева жалба.
12335
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че
е постъпило оспорване от областния управител
на област Добрич срещу допълнение на Наред
бата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Генерал Тошево, прието с Решение
№ 08-10 по протокол № 08 от заседание на Об
щинския съвет – гр. Генерал Тошево, проведено
на 21.09.2011 г., в частта є относно разпоредбата
на чл. 63, ал. 1, т. 20.1 (нова) в частта относно
„При внасяне искане за разглеждане от Общин
ския съвет – гр. Генерал Тошево, за изразяване на
предварително съгласие за смяна на предназна
чението на земи от общинския поземлен фонд от
физически и юридически лица се заплаща такса 20
лв. на декар.“ По оспорването е образувано адм.
дело № 766/2011 по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 13.12.2011 г. от 9,30 ч.
12383
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 2601/2010, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава за постъпило оспорване от Нана Здрав
кова Близнакова, Аведис Арам Вартанян, Арам
Аведис Вартанян, Ива Минчева Бонева, Максим
Германов Германов, Диана Илиева Кънева, Емил
Александров Николов, Маргарита Геориева Спа
сова, Дона Стоянова Поппеткова, Георги Антонов
Иванов от Пловдив, ул. Яне Сандански 3, 5, 7 и
9, против Заповед № 10 ОА1350 от 21.06.2010 г.
на кмета на Община Пловдив за изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване на част от
кв. 36 по плана на кв. Освобождение – Гео Милев
– Пловдив, като: 1. УПИ ХІ-1028 се привежда в
съответствие с имотния идентификатор по КК и
става УПИ ХІ – 521.950 запазване на съществу
ващото застрояване с пристрояване и частично
надстрояване до средно свързано застрояване с
УПИ Х и ХІІ; УПИ ХІІ – 1027 се привежда в
съответствие с имотния идентификатор по КК и
става УПИ ХІІ – 521.949 с ново ниско и средно
свързано застрояване с УПИ ХІ и ХІІІ и ново
подземно застрояване; УПИ ХІІ – 1026 се при
вежда в съответствие с имотния идентификатор
по КК и става УПИ ХІІІ – 521.948 с ново ниско
и средно свързано застрояване с УПИ ХІІ и ХІV
и ново подземно застрояване; УПИ ХІV – 1025
се привежда в съответствие с имотния иден
тификатор по КК и става УПИ ХІV – 521.947
запазване на съществуващото застрояване с
надстрояване до средно свързано застрояване с
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УПИ ХІІІ. С устройствени показатели за зона
Жс (височина < 15,00 м, плътност на застр.
< 70%, Кинт – 2,0, мин. озел. площ – 30%, пар
киране – 100%) по корекцията на регулацията
със зелени и виолетови зачертавания и надписи,
означено застрояване с черни и червени плътни
линии и корекцията със зелен цвят, подземното
застрояване с тънки червени линии и корекцията
със зелен цвят и указаната матрица със син цвят.
2. Таблица с устройствени показатели. 3. Работен
устройствен план на част от кв. 36 по плана на
кв. Освобождение – Гео Милев – Пловдив, едно-,
три-, четири- и пететажно застрояване в УПИ
ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХІV с височини в относителни
коти 3,40 м; 9,00 м; 12,00 м и 15,00 м и абсолют
ни коти 179,67 м; 176,67 м; 176,94 м и 170,67 м по
означението застрояване, етажност и котировки с
черен и червен цвят и корекция с виолетов цвят.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересо
ваните лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез пода
ване на заявление до АС – Пловдив, по номера
на адм. дело, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 11.01.2012 г. в 10,30 ч.
12269
Административният съд – Силистра, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съ
общава, че е постъпила жалба от „Каолин“ – АД,
гр. Сеново, с която е оспорена Наредба № 3 за
упражняване правата на Община Дулово вър
ху общинската част на капитала на търговски
дружества, приета с Решение № 81 от 2000 г.
по протокол № 12 от 06.10.2000 г., изменена и
допълнена с Решение № 125 по протокол № 9 от
26.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Дулово,
и по нея е образувано адм. дело № 228 по описа
на Административния съд – Силистра, за 2011 г.,
насрочено за 06.12.2011 г. от 10 ч.
12241
Административният съд – София-град, вто
ро отделение, 29 състав, на основание чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че по жалба на сдружение
„Конфедерация на сдруженията в автомобил
ния транспорт“ против Заповед № РД-11-576 от
19.05.2011 г. на председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е
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образувано адм. дело № 5445/2011 по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 07.12.2011 г. от 10,30 ч.
12267
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е об
разувано адм.д. № 750/2011 по описа на АССО по
жалба на Йорданка Георгиева Стойчева, Снежана
Петкова Конярска, Петър Димитров Конярски,
Любослав Иванов Нейчев, Георги Станилов Ха
джийски, Василка Тодорова Цветанова, Трънка
Тодорова Терзийска и Цвета Павлова Коняр
ска срещу Решение № 1926 от 30.06.2011 г. на
ОбС – гр. Самоков, за одобряване на ПУП – ПЗ
за „Регионално депо за битови отпадъци“ и ПП на
„Трасе на довеждащ водопровод, канализационен
колектор и пътен достъп“ към него. Уведомя
ват се заинтересованите страни, че могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, отговарящо на изискванията
по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено за
19.01.2012 г. от 09,45 ч.
12266
Административният съд – Шумен, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Владимир Страхилов Русев от Шу
мен, ул. Ал. Пушкин 8, против Решение № 959
от 10.08.2011 г. по протокол № 51 от 10.08.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Шумен (ДВ, бр. 69 от
2011 г.), с което на основание чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 124, ал. 2 ЗУТ е одобрен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за
кв. 234, 234а, 234б и 234в – местност Смесе по
плана за регулация на гр. Шумен, в частта, с която
се одобрява проектът за ПУП – ПРЗ, обхващащ
поземлен имот с идентификатор 83510.664.115
по КК на гр. Шумен (УПИ VIII – 115, кв. 234а),
по което е образувано адм.д. № 393/2011 по
описа на Административния съд – Шумен. В
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението заинтере
суваните лица могат да подадат заявление за
конституирането им в качеството на ответници в
производството по оспорване на Решение № 959
от 10.08.2011 г. по протокол № 51 от 10.08.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Шумен (ДВ, бр. 69 от
2011 г.), в частта, с която се одобрява проектът
за П У П – ПРЗ, обхващащ поземлен имот с
идентификатор 83510.664.115 по КК на гр. Шу
мен (УПИ VIII – 115, кв. 234а), като следва да
подадат заявление по реда на чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
ведно с изискуемите писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересу
вани страни по чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
12268
Софийският градски съд, І гражданско отделе
ние, 10 състав, призовава Евгени Милчев Генов с
постоянен адрес София, ул. Деспот Слав 12, ет. 4,
ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 9998/09, насрочено за
08.02.2012 г. в 11 ч. и заведено от Василиса Сте
фанова Кръстева-Генова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
12250

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Русенският районен съд, 12 гр. състав, призо
вава Сюлбие Абтулова Чапарова, без регистра
ция за постоянен или настоящ адрес, да се яви
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 8302/2011 по
описа на РРС на основание чл. 48, ал. 1 ГПК,
заведено от Бедрие Абтулова Небоглуева. От
ветницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще є бъде назначен особен представител.
12242
Софийският районен съд, 46 състав, І ГО,
призовава Пеньо Куртев Пенев с последен адрес
София, бул. Майстор Павел от Кримин 5А, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 07.02.2012 г.
в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 6892/2008,
заведено от Румен Цветков Павлов. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай де
лото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
12243
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 241/2011 с ищец Коми
сията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, София, и ответници Иван
Стоянов Дамбов постоянен адрес: с. Катунци, ул.
Вела Пеева 17, и адрес за призоваване – Затво
ра – гр. Бобов дол; Мариана Иванова Дамбова
с постоянен адрес гр. Разлог, ул. Черна река 3,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, с
цена на иска 147 771 лв., с което да се отнеме в
полза на държавата следното попадащо в патри
мониума на ответниците имущество:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Иван Стоянов Дамбов и Мариана
Иванова Дамбова:
Недвижим имот – двуетажна жилищна сгра
да, представляваща: първи етаж – кафе, втори
етаж – жилищен, и басейн, с РЗП 108,80 кв. м,
изградени в парцел V в кв. 25 по регулационния
план на с. Катунци, община Сандански, област
Благоевград, с площ на парцела 750 кв. м, при
граници на парцела: улица, парцел VI, изграде
ни от Иван Стоянов Дамбов и узаконени с акт
за узаконяване № 11 от 23.12.1999 г. на Община
Сандански като „Двуетажна жилищна сграда,
кафе и един жилищен етаж“, първи етаж – кафе,
втори етаж – жилищен, и басейн в парцел V в
кв. 25, с. Катунци, община Сандански.
Недвижим имот – урегулиран поземлен имот
VI в кв. 25 по регулационния план на с. Катунци,
община Сандански, област Благоевград, с площ
на целия парцел 750 кв. м, при граници и съсе
ди: улица, УПИ I, УПИ II и УПИ V. Имотът е
собственост на Иван Стоянов Дамбов и Мариана
Иванова Дамбова, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 173, том
II, рег. № 3306, дело № 323 от 09.11.2005 г., вписан
с вх. рег. № 2627 от 09.11.2005 г., акт № 130, том
X, дело № 2240/2005 на Службата по вписвани
ята – гр. Сандански, от Иван Стоянов Дамбов.
Мотоциклет „Ямаха 400“ с ДК № БЛ 0585Д,
рама № 1WG050770, двигател № 1WG, цвят син,
първ. регистрация 01.01.1991 г., придобит на
06.08.1999 г. с договор за покупко-продажба на
МПС от Иван Стоянов Дамбов.
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На основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Мариана Иванова Дамбова и Иван
Стоянов Дамбов:
Мотоциклет „Хонда 50“ с ДК № БЛ 1534 Н,
рама № AF181462832, двигател № AF18E1463321,
цвят бял, придобит на 09.07.1999 г. с договор за
покупко-продажба на МПС от Мариана Иванова
Дамбова.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Иван Стоянов Дамбов и Мариана
Иванова Дамбова:
С у м ат а о т п р од а ж б ат а н а лек а в т о мо 
бил „Мерцедес 250Д“ с ДК № Е5617АВ, рама
№ WDB1241251D131446, двигател № 60291210012999,
цвят жълт, първ. регистрация 08.11.1985 г., в раз
мер 300 лв.
Сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Гео“, модел „Тракер“, с ДК № Е 8395АА, рама
№ JGTBJ18U4LW850914, двигател № G16L218878,
цвят сив, първ. регистрация 03.10.1990 г., в раз
мер 500 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Иван
Стоянов Дамбов:
Сумата 2500 лв., представляващи левовата
равностойност на 25 дружествени дяла по 100 лв.
всеки от тях от капитала на „Орхидея“ – ООД, с
ЕИК 101789037, регистрирано с решение № 3549
от 18.09.2007 г. по ф. д. 2043/2007 на Благоев
градския окръжен съд, притежавани от Иван
Стоянов Дамбов.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 28.03.2012 г. от 14 ч. в зала № 3 на
Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответниците.
12239
Кюстендилският окръжен съд на основа
ние чл. 679, ал. 3 ТЗ с протоколно определение
от 08.11.2011 г. призовава кредиторите по т. д.
№ 38/2010 по описа на Кюстендилския окръжен
съд за участие в открито съдебно заседание на
14.12.2011 г. в 14,30 ч., както и следваща дата
16.01.2012 г. в 14,30 ч., в Кюстендил, ул. Гороцветна
31, Съдебната палата, за разглеждане искането
на ЕТ „Буран – Иван Стойчев“, ЕИК 826053879,
за отмяна на решението на събранието на кре
диторите, проведено на 30.03.2011 г., с което е
назначен като синдик Веселин Луканов Банков.
12334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 189/2008 вписва промяна за „Българска
инвест иц ионна агенц и я – БИ А“ – Е А Д, във
връзка с постановено решение на Софийския
окръжен съд за промяна на седалището и адре
са на управление от гр. Елин Пелин, Софийска
област, в София, район „Слатина“, ул. Проф.
Цветан Лазаров 18.
15730
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
05.ХІІ.2006 г. по ф.д. № 356/2003 вписва про
мени за „Телестар България“ – ЕООД: вписва
преместване на седалището и адреса на управле
ние – София, район „Красно село“, бул. Скобелев
49; вписва промяна на предмета на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт,
експорт, реекспорт, рекламна дейност, вътрешен
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и международен туризъм, комплексно туристи
ческо обслужване, резервации на самолетни и
други билети, маркетингова дейност, спедиторска
и транспортна дейност, търговско представител
ство, посредничество и комисионерство, всякаква
друга разрешена от закона търговска дейност.
15731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14558/2006 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кало
2006“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Сердика“, ул. Илийчо Илиев
7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, ту
ристическа (след разрешение), информационна
дейност или предоставянето на други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, валутни сделки и сделки
с интелектуална собственост (след разрешение),
ресторантьорство, външна търговия – внос, износ,
реекспорт, бартерни, компенсационни и други
външнотърговски сделки и операции, сделки с
благородни метали (след разрешение), производ
ство и търговия с вина и спиртни напитки (след
получаване на лиценз) и всички други търговски
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Калоян
Петев Христов, който управлява и представлява.
15589
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15322/2006 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Маркрис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 32, вх. В, ет. 7, ап. 74,
с предмет на дейност: авторемонтни и сервизни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос, износ и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, откриване на
магазини и кафетерия, вътрешен и международен
автотранспорт, други сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мариян Сто
янов Костадинов и Юри Александров Найденов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.12.2006 г.
по ф.д. № 3264/92 вписва промени за „Съни
филмс ентъртеймънт“ – АД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Кръстьо Сарафов 45; вписва
промени в устава на дружеството, приети на ОС
на акционерите, проведено на 28.11.2006 г.
15591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15164/2006 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Ван – 06“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
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бл. 324, вх. Б, ет. 7, ап. 27, с предмет на дейност:
проектиране, елизмерване и електромонтажни
дейности, покупка, строеж и сделки с недвижи
ми имоти, производство и търговия с различни
видове стоки, външна търговия, международен
и вътрешен транспорт, туристическа дейност,
сервизна дейност, консултантска и рекламна
дейност и различни видове услуги, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Кръста
нов Златанов, който управлява и представлява.
15592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15341/2006 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Гриин
2006“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Хризантема 18 – 20,
с предмет на дейност: строителство и строителни
технологии, доставка и монтаж на електрически
инсталации за добив на електрическа енергия и
добив на електрическа енергия (след издаване на
необходимите лицензии и разрешения), търговия на
дребно и едро, внос, износ на стоки, производство
на промишлени изделия, туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, издателска, транспортна и пре
возваческа дейност, всякаква друга дейност, неза
бранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Володя Миронов Янков,
който управлява и представлява.
15593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 14156/2006 вписва промяна за „Бизнес интер
нет“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Ямболския окръжен съд за промяна на седа
лището и адреса на управление от с. Гранитово,
община Елхово, ул. Индже войвода 4, в София,
район „Лозенец“, ул. Васил Кирков 25, ет. 4.
15594
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.12.2006 г. по ф.д.
№ 5488/2005 вписва промени за „Застрахователна
компания ДСК Гаранция“ – АД: вписва увеличе
ние на капитала от 3 000 000 на 6 000 000 лв. чрез
издаване на нови 300 000 обикновени, поименни
безналични акции с номинална стойност 10 лв.;
дружеството е с капитал 6 000 000 лв., разпределен
в 600 000 обикновени поименни безналични акции
с номинална стойност 10 лв.; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 20.11.2006 г.
15595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.12.2006 г. по ф.д. № 23467/91 вписва промени
за „Хидромонтаж“ – ЕООД: вписва прехвър
ляне на 2273 дружествени дяла от „Прострийм
г ру п“ – ЕООД, на Нина Николова Попова;
заличава като едноличен собственик на капи
тала „Прострийм груп“ – ЕООД (с предишно
наименование „Шибър“ – ЕООД); заличава като
управител Мая Любчова Стоилова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Нина Николова Попова; дружеството се управлява
и представлява от Нина Николова Попова; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
15596
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.12.2006 г. по ф.д. № 12362/2001 вписва промени
за „Евро – Нев“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Валери Славков Грозданов
на Мирчо Атанасов Мирчев; заличава като едно
личен собственик и управител Валери Славков
Грозданов; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Мирчо Атанасов Мирчев;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Възраждане“, ул.
Три уши 2, ет. 2; вписва промяна на предмета на
дейност: търговия със стоки и услуги, разрешени
от закона, вътрешен и международен транспорт,
спедиция, комисионерство и посредничество,
търговско представителство и други търговски
дейности, незабранени от закона; дружеството
се управлява и представлява от Мирчо Атанасов
Мирчев; вписва нов учредителен акт.
15597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14930/2006 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност
„Биорест“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 31, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
производство и продажба на подправки, адитиви,
хранителни добавки, консумативи за хранителновкусовата промишленост и химически вещества,
производство и продажба на оборудване за рес
торанти и хранително-вкусовата промишленост,
консултантски услуги в сферата на туризма и
ресторантьорството, внос и износ, търговия,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Борисов Георгиев, който управлява и
представлява дружеството.
15598

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Съветът на директорите на „Вестник
Футбол – 97“ – АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
19.12.2011 г. в 14 ч. в София, ул. Граф Игнатиев 49,
ет. 2, ап. 2, редакция на в. „Футбол“, при следния
дневен ред: 1. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2008 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2009 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2010 г.; 4. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.
12292
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз „Произведено в Бълга
рия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.12.2011 г. в 10 ч. в София, бул. Джеймс Баучър
23, ет. 7 (заседателна зала), при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
избор на нов председател и състав на управителния
съвет; 3. други. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден в София, бул. Джеймс Баучър
23. При липса на кворум на основание чл. 27

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
12307
14. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел Фондация „За Обо
рище“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.12.2011 г. в 12 ч. в
София, ул. Франсис дю Пресансе 12а, офис 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на фондация „За Оборище“; 2. приемане
на нови членове; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12342
234. – Съветът на директорите на ПФК „Ло
комотив – София“ – АД, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 09.01.2012 г. в 18 ч. в сградата на
Синдикалния дом на културата на транспортните
работници в България, София, бул. Мария-Луи
за 106, киносалона, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2008, 2009 и 2010 г.; проект
за решение – ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2008, 2009 и 2010 г.; 2. освобождаване от отго
ворност на членове на съвета на директорите за
дейността им през 2008, 2009 и 2010 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност чле
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2008, 2009 и 2010 г.; 3. приемане на годишен
счетоводен отчет и баланс за 2008, 2009 и 2010 г. и
разпределение на финансовия резултат; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланс за 2008, 2009 и 2010 г. и разпределение
на финансовия резултат; 4. приемане на доклад
на дипломираните експерт-счетоводители за 2008,
2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители
за 2008, 2009 и 2010 г.; 5. избор на дипломирани
експерт-счетоводители за финансовата 2011 г.;
6. избор на нов съвет на директорите поради
изтичането на мандата на настоящия; проект за
решение – ОС избира нов съвет на директорите
с нов мандат; 7. разни. Регистрацията на акцио
нерите и техните представители започва в 17 ч. в
деня на събранието срещу представянето на лична
карта, а за пълномощниците – и изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на
акционерите на ПФК „Локомотив – София“ – АД,
ще се проведе на 28.01.2012 г. в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12321
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт по публична админи
страция на сигурността“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 10.01.2012 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението – София, бул. Проф. Цветан Лазаров
18, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност на УС и избиране на нов; 2. утвърж
даване на молби за приемане на нови членове.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в общото събрание. Всички документи,
свързани с общото събрание, са на разположение
в офиса на сдружението от датата на обнародване
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на тази покана в „Държавен вестник“. Проверката
на кворума започва в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред без нова покана независимо
от броя на явилите се членове.
12341
60. – Управителният съвет на Българската
федерация по Таекуон-До ITF, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 18.12.2011 г. в 11 ч. в конферентната
зала на хотел „Езерец“ в Благоевград при следния
дневен ред: 1. финансов отчет на федерацията за
2011 г.; 2. отчет за спортно-състезателната дейност
на федерацията за 2011 г.; 3. обсъждане и при
емане на вътрешния и международния спортен
календар за 2012 г.; 4. обсъждане и приемане на
проектобюджет за 2012 г.; 5. връчване на тради
ционни награди и определяне на таекуондист на
годината (мъже и жени).
12272
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.01.2012 г. в 14 ч. в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търново,
ул. Драгоман 16, при дневен ред: приемане на
бюджет на „Настоятелство „Американски ко
леж – Аркус“ при Частна профилирана гимназия
„АК – Аркус“ за учебната 2011/2012 г.
12327
1. – Управителният съвет на „Асоциация Вра
ца – 2007“, Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 15.02.2012 г. в 10 ч. във Враца, ул. Кокиче 14,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището
и адреса на сдружението; 2. приемане на нови
членове на управителния съвет; 3. освобождаване
на членове на управителния съвет; 4. промяна в
устава на сдружението относно чл. 22, ал. 1 от него.
12273
67. – Съветът на Адвокатската колегия – Кюс
тендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 ЗА свиква
редовно общо събрание на колегията на 28 и
29.01.2012 г. в 11 ч. в ресторанта на „Стримон
Спа Клуб“ в Кюстендил при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2011 г. и вземане решение по него; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисци
плинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета
на колегията за финансовата 2012 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе
от 12 ч. на същите дати и на същото място.
12271
17. – Съветът на Адвокатската колегия – Раз
град, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Разградската адво
катска колегия на 28.01.2012 г. от 9,30 ч. в залата
на хотел „Централ“ в Разград при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната
2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
САК за финансовата 2012 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 6.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по реда
на Закона за адвокатурата.
12270
14. – Управителният съвет на Нумизматично
дружество „Червен“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.12.2011 г.
в 11 ч. в Русе, ул. Пирот 3, хотел „Сплендид“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
организационното и финансовото състояние за
периода от 20.01.2006 г. до 30.11.2011 г.; 2. промени
в устава на НД „Червен“ – Русе; 3. приемане на
нови членове и възстановяване членството на
бивши нумизмати; 4. размер на членския внос за
2012 г.; 5. избор на управителен съвет и предсе
дател. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение за членовете на адрес – Русе, ул.
Плиска 36, от 9 до 17 ч. всеки ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12343
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10. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Училищно настоятелство – Профе
сионална гимназия по туризъм“, гр. Чепеларе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
03.02.2012 г. в 10 ч. в залата на Община Чепеларе
при следния дневен ред: 1. приемане на оконча
телен финансов отчет на сдружението за 2009 г.;
2. вземане на решение за закриване и заличаване
регистрацията на сдружението; 3. определяне на
ликвидатор на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място като
редовно независимо от броя на присъстващите
членове на ОС (чл. 20, ал. 1 от устава).
12328
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Енциклопедия Шумен“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2011 г.
в 17 ч. в Шумен, ул. Цар Иван Александър 22,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2010 г.; 2. приемане на целите и задачите за
2011 – 2012 г.; 3. приемане на бюджет за 2012 г.; 4.
избор на управителен съвет; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12322

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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