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отпътуване от страната.
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Награждавам г-жа Олфат Фарах – извънреден и пълномощен посланик на Арабска
република Египет в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите є заслуги за задълбочаването и активизирането на българо-египетските
отношения и във връзка с окончателното є
отпътуване от страната.
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3
от 28 март 2013 г.

по конституционно дело № 7 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Снежана Петрова
разгледа в закрито заседание на 28.03.2013 г.
конституционно дело № 7/2012 г., докладвано
от съдията Димитър Токушев.
Делото е образувано на 8.10.2012 г. по искане на 54 народни представители от 41-вото
Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за създаване
на Парламентарна анкетна комисия за проучвания на случаи, при които има факти, данни
и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела
и преписки за корупция по високите етажи на
властта, довели до лично облагодетелстване
на определени лица, ощетяване и значителни
вредни последици за държавата от 20 септември
2012 г. (ДВ, бр. 74 от 28.09.2012 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Основния закон и е във фазата на допустимост
по чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен
съд (ЗКС).
Направеното искане на групата депутати е
съобразено с изискванията на чл. 17, ал. 1 и
2 ЗКС.
Според народните представители, които
правят искането, атакуваното решение на Народното събрание е противоконституционно и
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията
и нейния преамбюл, в който е посочено, че
„Република България е правова държава“.
Освен това решението нарушава принципа за
разделението на властите, прогласен от чл. 8
на Конституцията, защото създадената комисия нарушава независимостта на съдебната
власт, установена с чл. 117, ал. 2 от Основния закон. Народните представители считат,
че с оглед предмета на дейност създадената
комисия осъществява парламентарен контрол
върху съдебната власт, а това е недопустимо,
защото излиза извън пределите на чл. 62, ал. 1,
който позволява на Народното събрание да
осъществява само контрол върху дейността на
правителството.
Конституционният съд, за да се произнесе по
допустимостта на искането на групата народни
представители, съобрази следното:
На 20 септември 2012 г. 41-вото Народно
събрание приема Решение за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на
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случаи, при които има факти, данни, документално аргументирани публични разследвания,
включително и прекратени дела и преписки
за корупция по високите етажи на властта,
довели до облагодетелстване на определени
лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата(ДВ, бр. 74 от 28.09.2012 г.).
Създадената на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от
Конституцията комисия като помощен орган
на парламента е избрана за срок от шест месеца – т.е. до 20 март 2013 г. Срокът на действие
на комисията е продължен поради коледната
ваканция на народните представители през
2012 г. и фактически изтича на 5 април 2013 г.
(чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание – ДВ,
бр. 58 от 27.07.2009 г.; посл. изм., ДВ, бр. 69
от 11.09.2012 г.). С Указ № 57 от 13.03.2013 г.
президентът на републиката разпуска 41-вото
Народно събрание на 15 март 2013 г. (ДВ, бр. 25
от 13.03.2013 г.).
Конституционният съд намира искането за
недопустимо, защото е налице процесуална
пречка за разглеждането му съгласно чл. 26
от Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд.
Народните представители, когато действат
като вносители на искането за обявяване на
противоконституционност по реда на чл. 150
от Конституцията, защитават публичен интерес
(чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на 41-вото Народно събрание).
Този интерес се изразява в това, че ако Конституционният съд констатира, че оспореното
решение на Народното събрание противоречи на
Основния закон, то ще престане да се прилага
занапред след решението на Конституционния
съд. Обратно, ако Конституционният съд приеме, че не противоречи на Конституцията, то
оспореното решение на Народното събрание
ще произведе своя правен ефект. В конкретния
случай произнасянето на Конституционния
съд по същество на делото няма да отговори
на публичния интерес. Решението на Конституционния съд има действие за в бъдеще
и произнасянето му след преустановяване на
дейността на временната комисия поради прекратяването на мандата на Народното събрание ще направи решението му безпредметно.
Ето защо отсъствието на публичен интерес,
който да бъде удовлетворен с произнасяне на
Конституционния съд по решение, взето от
разпуснатото Народно събрание, или неговото
отпадане, обуславя недопустимостта на искането
на групата народни представители.
Прекратяването на мандата на Народното
събрание води автоматично до прекратяването на
съществуването на създадените от него и действащи към този момент постоянни и временни
комисии, защото те са негови помощни органи.
Произнасянето на Конституционния съд по същество ще бъде без правно значение, защото с
прекратяване на мандата на Народното събрание
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се прекратява и съществуването на временната
анкетна комисия, а решението на съда ще следва
този момент. При условие, че Конституционният
съд установи противоконституционност на решението на Народното събрание, което се атакува
от вносителите, то правният ефект от решението
на Конституционния съд ще бъде временната
комисия да преустанови своята дейност от деня
на влизане на решението на Конституционния съд
в сила. Това очевидно не е възможно, тъй като
временната комисия е престанала да съществува с
предсрочното прекратяване на мандата на 41-вото
Народно събрание.
По изложените съображения и отпадналия
публичен интерес на основание чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията и чл. 19, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на 54 народни представители за установяване на противоконституционност на Решението на 41-вото Народно
събрание за създаване на Парламентарна
анкетна комисия за проучване на случаи,
при които има факти, данни и документално
аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за
корупция по високите етажи на властта, довели
до лично облагодетелстване на определени лица,
ощетяване и значителни вредни последици за
държавата (ДВ, бр. 74 от 2012 г.).
Прекратява производството по делото.
Съдиите Благовест Пунев, Цанка Цанкова,
Кети Маркова, Румен Ненков и Анастас Анастасов са подписали определението с особено
мнение.
Определението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Димитър Токушев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 7 от 2012 г.
на конституционните съдии Благовест Пунев,
Цанка Цанкова, Румен Ненков, Кети Маркова
и Анастас Анастасов
Подписваме определението от 28.03.2013 г.
по к.д. № 7 от 2012 г. с особено мнение, тъй
като не споделяме както крайния му резултат,
изразяващ се в отклоняване на искането на
54 народни представители от 41-вото Народно
събрание, така и изложените в неговите мотиви
съображения за недопустимост на произнасянето по същество.
Няма спор по въпроса, че Конституционният съд е бил надлежно сезиран от легитимен
субект по чл. 150 от Конституцията да упражни
правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, като се произнесе по конституционосъобразността на решението на парламента от
20.09.2012 г. за създаване на анкетна комисия с
конкретно определени функции и задачи. Считаме, че не само към момента на образуване на
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делото, а и понастоящем няма никакви правни
пречки съдът да разгледа искането по същество.
Не приемаме тезата за отпадане на обществения интерес, основана на обстоятелството, че
създадената по силата на оспореното решение
комисия фактически е прекратила дейността
си в резултат на предсрочното разпускане на
Народното събрание.
Конституционният съд има непротиворечива
предходна практика по допустимостта на исканията за установяване на противоконституционност на решения на Народното събрание
за учредяване на парламентарни комисии. С
Решение № 1 от 12.03.2013 г. по к.д. № 5 от
2012 г. съдът се е произнесъл по съществото на
конституционния спор в абсолютно идентична
фактическа обстановка, т.е. след разпускането
на 41-вото Народно събрание. Към настоящия
момент не са настъпили политически, социално-икономически или законодателни промени,
които да оправдаят противоположна практика.
Комисията, чието създаване, възложените є
функции и задачи са предмет на оценка в настоящия конституционен спор, към момента на
прекратяване на мандата на 41-вото Народно
събрание е била все още действаща, докато към
същия момент дейността на комисията, предмет на решението по същество по к.д. № 5 от
2012 г., вече е била приключила дейността си,
което на още по-голямо основание изключва
възможността за отклоняване на искането за
конституционна проверка по същество.
Съобразявайки абстрактния характер на конституционния контрол, не споделяме тезата на
мнозинството, че настъпилите след образуването
на комисията факти, включително и факторът
време, могат да обусловят отпадане на публичния интерес от произнасянето по същество.
Решенията на Конституционния съд са окончателни и задължителни за всички държавни
органи, юридически лица и граждани – чл. 14,
ал. 5 и 6 от Закона за Конституционен съд
(ЗКС). Те обвързват и самия Конституционен
съд и той е длъжен при промяна във вече
изразено от него становище да мотивира ясно
и задълбочено своите съображения. Припомняме Определение № 1 от 10.02.2011 г. по к.д.
№ 18 от 2010 г., с което съдът е отклонил като
недопустимо искане, защото е констатирал,
че очертаният в него предмет е идентичен с
предмета на предходно решение. С последното
е била потвърдена конституционосъобразността
на друга, отменена вече правна норма, сходна
по съдържание на оспорената. Това подкрепя
нашата принципна позиция, че публичният интерес от конституционната проверка на един неотменен, подлежащ на конституционен контрол
акт на Народното събрание, не е ограничен от
конюнктурната възможност или невъзможност
да бъде изпълнен. Произнасянето по същество
би очертало конституционните параметри на
бъдещата практика на законодателния орган
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по отношение на целите, правомощията и обхвата на дейността на парламентарните комисии, тъй като постановеното решение ще има
обвързващ характер и ще бъде задължително
както за бъдещото Народно събрание, така и
за всички следващи.
Съзираме недостатък на определението и в
това, че то не съдържа никакви съображения
по наличието на основания за изоставянето на
утвърдената конституционна практика, материализирана и в цитираното по-горе решение
(по к.д. № 5 от 2012 г.). Излагането на мотиви
по този въпрос е необходимо и за запазване и
утвърждаване на респекта на обществото към
институциите на правовата държава, включително и към Конституционния съд. Ето защо
в рамките на възложения му от Конституцията абстрактен контрол съдът беше длъжен да
отговори по съществото на развитите от вносителите доводи за противоконституционност
на решението за създаване на парламентарна
анкетна комисия.
Не споделяме и извода на мнозинството за
идентичност между третираната в настоящия
конституционен спор хипотеза и тази, която
евентуално би възникнала, ако след приемане на
съответното решение за създаване на временна
парламентарна комисия и атакуването му пред
Конституционния съд Народното събрание го
отмени с ново изрично свое решение. Съвършено различно би било положението, когато
законодателният орган изрично обективира
волята си сам да отмени оспорения акт. Тогава
действително публичният интерес от произнасяне по същество би отпаднал. Това обаче
не може да бъде аргумент за отклоняване на
искането само поради разпускането на парламента, без да е налице изразена такава воля.
Обстоятелството, че Народното събрание е
разпуснато предсрочно, а Конституционният съд
в определен период от време е бил в обективна
невъзможност да разгледа и да се произнесе
по делото (поради непопълване на една от
квотите, формиращи състава му), също не би
могло самостоятелно да обоснове приетата
от мнозинството съдии липса на легитимен
публичен интерес от разглеждане на спора по
същество. Да се приеме противното, означава
практически да се елиминира абстрактният
характер на конституционния контрол и реално да се открие възможността да се отказва
произнасяне по същество на искания, с които
Конституционният съд е надлежно сезиран, което в действителност би представлявало отказ
от конституционно правосъдие.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев
Цанка Цанкова
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов
3108
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието,
младежта и науката на Република България
и Минис терс твото на образова ние то на
Китайската народна република за периода
2012 – 2015 г.
(Одобрено с Решение № 124 от 10 февруари
2012 г. на Министерския съвет, изм. с Решение
№ 978 от 23 ноември 2012 г. на Министерския
съвет. В сила от датата на подписването – 30
ноември 2012 г.)
Министерството на образованието, младеж
та и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република, наричани по-долу „страни“, с
цел насърчаване на бъдещото сътрудничество
в областта на образованието и въз основа на
Спогодбата за културно сътрудничество между
правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
от 6 май 1987 г. се споразумяха за следното:
Член 1
Страните насърчават сътрудничеството
чрез обмен на материали и документи в областта на образованието и науката и преки
контакти между образователните институции.
Член 2
В периода на валидност на това Споразумение страните ежегодно разменят студенти,
докторанти и специализанти за пълен или
частичен курс на обучение. Броят на разменяните учащи се и специализанти не трябва
да надхвърля 35 души годишно.
Подборът на кандидатите се извършва от
изпращащата страна, която предоставя на
приемащата страна документите на кандидатите не по-късно от 30 април всяка година.
Начинът на тяхното приемане се решава от
приемащата страна в съответствие с действащите в нея разпоредби и процедури.
Член 3
Страните насърчават изучаването и изследването на езика и културата на другата страна, като за целта, в съответствие с
практическите си нужди, страните разменят
преподаватели и лектори в своите средни и
висши училища. Подборът на кандидатите
се извършва от изпращащата страна, която
предоставя на приемащата страна документите на кандидатите не по-късно от края на
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месец март на текущата година. Всяка от
страните уведомява другата за приемането
на кандидата до 30 юни.
Член 4
Ежегодно българската страна отпуска 4
места за курсовете по български език и култура за китайски българисти:
2 места за участие в летните курсове в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
и 2 места за Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“.
Българската страна осигурява на участниците безплатен пансион – храна и нощувки,
както и учебна и културна програма.
Изпращащата страна или у частниците
поемат транспортните разходи до мястото на
провеждането на курсовете.
Член 5
Страните подкрепят и насърчават сътрудничеството между висшите училища в областта
на науката и научните изследвания по въпроси
от взаимен интерес. Конкретните направления на сътрудничеството, като тематиката на
научните изследвания и финансовите условия,
се договарят пряко между висшите училища
на двете страни.
Член 6
Страните обменят информация и материали
за международни научни изяви в областта на
средното и висшето образование и оказват
съдействие на специалисти да участват в тях.
Член 7
За срока на действие на това Споразумение страните обменят по една делегация до
5 души за срок до 10 дни за обсъждане на
важни въпроси съгласно това Споразумение.
Член 8
1. Транспортните разходи на лицата, приети
за обучение в изпълнение на това Споразумение, до мястото на обучение в приемащата
страна и обратно се поемат от изпращащата
страна или кандидата.
2. Приемащата страна освобождава лицата, приети за обучение в изпълнение на това
Споразумение, от заплащане на такси за обучение и им осигурява безплатно общежитие
и стипендия в съответствие с разпоредбите
на действащото законодателство и ползване
на студентски стол срещу заплащане.
3. Двете страни осигуряват на обменяните
за обучение лица в изпълнение на това Споразумение медицинско обслужване съгласно
действащото в приемащата страна законодателство.
Член 9
1. Транспортните разходи на преподавателите/лекторите, разменяни в изпълнение на
това Споразумение, до съответния град на
месторабота на приемащата страна и обратно
се поемат от изпращащата страна.
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2. Приемащата страна осигурява на преподавателя/лектора месечно възнаграждение в
съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство в страната и осигурява безплатна квартира, включително поема и разходите за вода, електроенергия, отопление, газ.
Лекторът сам заплаща разходите за телефон.
3. Двете страни осигуряват на обменяните преподаватели/лектори в изпълнение на
това Споразумение медицинско обслужване
съгласно действащото в приемащата страна
законодателство.
Член 10
Обменът на делегации, реализиран съгласно това Споразумение, се осъществява
на реципрочна основа, като изпращащата
страна поема международните пътни разходи
до столицата и обратно на приемащата страна, а приемащата страна поема разходите за
храна, хотел, пътуванията в страната, които
са свързани с предварително приетата програма, както и осигурява медицинска помощ в
случай на внезапно заболяване или злополука
въз основа на медицинска застраховка, която
е за сметка на изпращащата страна.
Член 11
1. Българската страна освобождава лицата,
приети в изпълнение на това Споразумение, от
заплащане на такси, свързани с пребиваването
им или с продължаването на срока на техния престой. Китайските учители и лектори,
приети на основание на това Споразумение,
не се нуждаят от разрешителни за работа.
2. Китайската страна осигурява таксата за
престой за покриване на разходите за регистрация, както и други разходи на изпратените
да се обучават български стипендианти на
основание на това Споразумение.
Член 12
Това Споразумение може да бъде допълвано
или изменяно по взаимно писмено съгласие
на двете страни по дипломатически път.
Това Споразумение влиза в сила от деня
на подписването му и е валидно до 31 декември 2015 г.
Това Споразумение е подписано на 30
ноември 2012 г. в София в два оригинални
екземпляра, всеки един на български, китайски и английски език, като трите текста имат
еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен ще бъде английският текст.
За Министерството на
образованието,
младежта и
науката на Република
България:
Петя Евтимова,
заместник-министър
на образованието,
младежта и науката
3033

За Министерството на
образованието на
Китайската народна		
република:
Ду Юбо,
заместник-министър
на образованието
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ, извършено
чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г.
и на 15 януари 2013 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 13 март 2013 г. – ДВ,
бр. 30 от 2013 г. В сила до 31 декември 2014 г.)
Негово Превъзходителство
Г-н Симеон Дянков
Министър
Министерство на финансите
Република България
Берн, 2.11.2012 г.
Швейцарско-Българско Споразумение за
финансова помощ:
Продължаване на валидността
Ваше Превъзходителство,
Позова вам се на „Споразу мен ие т о за
предоставяне на финансова помощ между
Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария“ (оттук нататък
„Споразумението“), подписано на 24 декември
1992 г. и последно продължено до 31 декември 2012 г. (разменени писма на 30 ноември
2011 г. и 6 юли 2012 г.).
Във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз на
1 януари 2007 г. предоставянето на финансова
помощ в рамките на това Споразумение е
към своя край. Все пак, проекти, които все
още се изпълняват към днешна дата и приключват, респективно ще продължат и приключат, както е предвидено. Към настоящия
момент единственият проект, който все още
се изпълнява, е „Съоръжение за изгаряне на
болнични отпадъци – гр. Пловдив“.
Както знаете, по диспута между Община
Пловдив и фирмата доставчик „Йозеф Егли“
е стартирана процедура за разрешаване на
спорове. Вече е наличен Окончателният доклад на независим експерт по процедурата
за разрешаване на спорове. В процес на подготовка е среща на Управителния комитет,
чиято цел е той да се произнесе по въпроса
за финализирането на проекта.
За да се даде възможност за завършването на гореспоменатия проект, е необходимо
допълнително продължение на валидността
на Споразумението и предлагам то да бъде
направено за още две години до 31 декември
2014 г. Всички клаузи на Споразумението ще
останат валидни, независимо че по-нататъшни
ангажименти за нови проекти не е възможно
да се поемат.
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Както винаги досега и в съответствие
със Споразумението, предлагам това писмо
и Вашия последващ отговор, потвърждаващ
подкрепата на Вашето правителство за продължаването му, да съставляват неизменна
част и имат правна сила. По тази причина
очаквам да получа съгласието на Вашето
правителство за предложеното продължение.
Бих желала да благодаря на Вашето министерство за отличното сътрудничество и
да Ви помоля, Ваше Превъзходителство, да
приемете моите най-искрени почитания.
Искрено Ваша,
Държавен секретариат за
икономически въпроси
Беатрис Мазер Малор
Посланик
Нейно Превъзходителство
Г-жа Беатрис Мазер Малор
Посланик
Държавен секретариат
за икономически връзки
Ваше Превъзходителство,
Получих Вашето писмо от 2 ноември 2012 г.
относно Споразумението за Швейцарско-българска финансова помощ: Продължаване на
валидността, със следното съдържание:
„Ваше Превъзходителство,
Позова вам се на „Споразу мен ие т о за
предоставяне на финансова помощ между
Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария“ (оттук нататък
„Споразумението“), подписано на 24 декември
1992 г. и последно продължено до 31 декември 2012 г. (разменени писма на 30 ноември
2011 г. и 6 юли 2012 г.).
Във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз на 1
януари 2007 г. предоставянето на финансова
помощ в рамките на това Споразумение е
към своя край. Все пак, проекти, които все
още се изпълняват към днешна дата и приключват, респективно ще продължат и приключат, както е предвидено. Към настоящия
момент единственият проект, който все още
се изпълнява, е „Съоръжение за изгаряне на
болнични отпадъци – гр. Пловдив“.
Както Ви е известно, по диспута между
Община Пловдив и фирмата доставчик „Йозеф
Егли“ от Швейцария е стартирана процедура
за разрешаване на спорове. Вече разполагаме
с Окончателния доклад на независим експерт
по процедурата за разрешаване на спорове.
Подготвя се среща на Управителния комитет,
който да се произнесе по въпроса за финализирането на проекта.
За да се даде възможност за завършването на гореспоменатия проект, е необходимо
допълнително продължение на валидността
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на Споразумението и предлагам то да бъде
направено за още две години до 31 декември
2014 г. Всички клаузи на Споразумението ще
останат валидни, независимо че по-нататъшни
ангажименти за нови проекти не е възможно
да се поемат.
Както винаги досега и в съответствие
със Споразумението, предлагам това писмо
и Вашия последващ отговор, потвърждаващ
подкрепата на Вашето правителство за продължаването му, да съставляват неизменна
част и имат правна сила. По тази причина
очаквам да получа съгласието на Вашето
правителство за предложеното продължение.
Бих желала да благодаря на Вашето министерство за отличното сътрудничество и Ви
помоля, Ваше Превъзходителство, да приемете
моите най-искрени почитания.“
От името на правителството на Република
България имам честта да потвърдя приемането на горепосоченото писмо и съгласието
на правителството с неговото съдържание.
Моля Ви, Ваше Превъзходителство, да
приемете моите най-искрени почитания.
Искрено Ваш,
Симеон Дянков
3085

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.;
изм., бр. 31 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 30, ал. 1, т. 3 думите „Здравен
контрол“ се заменят с „Обществено здраве“.
§ 2. В чл. 31, ал. 2, т. 5 думите „Наредба
№ 6 от 2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за
лекарствените продукти, които могат да се
съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери
и медицински сестри (ДВ, бр. 11 от 2001 г.)“ се
заменят с „Наредба № 5 от 2011 г. за условията
и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
от лекари и лекари по дентална медицина и
снабдяването им с лекарствени продукти (ДВ,
бр. 54 от 2011 г.)“.
§ 3. В чл. 32, ал. 2, т. 7 думите „Националния
център по здравна информация“ се заменят с
„Националния център по обществено здраве
и анализи“.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а накрая се добавя
„или лице с образователно-квалификационна
степен магистър по специалността „Обществено
здраве и здравен мениджмънт“.
2. В ал. 2 думите „Здравен контрол“ се
заменят с „Обществено здраве“.
§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „филология“ се добавя
„екология“.
2. В ал. 2, т. 16 думите „Здравен контрол“
се заменят с „Обществено здраве“.
3. В ал. 3 думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“.
§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „физика“ се поставя запетая, а думите „или микробиология и
микробиологичен контрол“ се заменят с „микробиология и микробиологичен контрол или
технически науки“.
2. В ал. 3 думите „Здравен контрол“ се
заменят с „Обществено здраве“.
§ 7. В чл. 36, ал. 3 думите „Здравен контрол“
се заменят с „Обществено здраве“.
§ 8. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 58. (1) Работното време на работещите в РЗИ е 8 часа дневно в работните дни на
седмицата с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч. Отработването на часовете може
да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.“
§ 9. Приложение № 1 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Благоевград
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
23
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
23
Специализирана администрация, в т.ч.:
90
дирекция „Медицински дейности“
19
дирекция „Надзор на заразните болести“
30
дирекция „Обществено здраве“
28
дирекция „Лабораторни изследвания“
13
Обща численост
116“.

§ 10. Приложение № 2 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Бургас

Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“

1
1
1
30
30
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Специализирана администрация, в т.ч.:
135
дирекция „Медицински дейности“
18
дирекция „Надзор на заразните болести“
49
дирекция „Обществено здраве“
30
дирекция „Лабораторни изследвания“
27
дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“
11
Обща численост
168“.
§ 11. Приложение № 3 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 3
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Варна
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
32
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
32
Специализирана администрация, в т.ч.:
142
дирекция „Медицински дейности“
23
дирекция „Надзор на заразните болести“
48
дирекция „Обществено здраве“
42
дирекция „Лабораторни изследвания“
29
Обща численост
177“.

§ 12. Приложение № 4 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 4
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Велико Търново

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
20
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
20
Специализирана администрация, в т.ч.:
90
дирекция „Медицински дейности“
17
дирекция „Надзор на заразните болести“ 25
дирекция „Обществено здраве“
17
дирекция „Лабораторни изследвания“
20
дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
11
Обща численост
113“.
§ 13. Приложение № 5 към чл. 26 се изменя
така:
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§ 14. Приложение № 6 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 6
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Враца

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
18
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
18
Специализирана администрация, в т.ч.:
77
дирекция „Медицински дейности“
13
дирекция „Надзор на заразните болести“ 22
дирекция „Обществено здраве“
26
дирекция „Лабораторни изследвания“
16
Обща численост
98“.
§ 15. Приложение № 7 към чл. 26 се изменя
така:
„Приложение № 7
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Габрово

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
11
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация, в т.ч.:
51
дирекция „Медицински дейности“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 16
дирекция „Обществено здраве“
24
Обща численост
65“.
§ 16. В приложение № 8 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „11“ се заменя с „13“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „21“ се заменя с „22“.
3. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено
здраве“, а числото „25“ се заменя с „30“.
4. Ред „дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“ се заличава.

§ 17. Приложение № 9 към чл. 26 се изменя
така:

„Приложение № 5
към чл. 26

„Приложение № 9
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Видин

Численост на персонала на Регионална здравна
инспекция – Кърджали

Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
11
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация, в т.ч.:
48
дирекция „Медицински дейности“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 15
дирекция „Обществено здраве“
22
Обща численост
62“.

Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
12
12
58
11
11
11
14
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дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
11
Обща численост
73“.
§ 18. В приложение № 10 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „10“ се заменя с „11“.
2. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а числото „26“ се заменя с „25“.
§ 19. Приложение № 11 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Ловеч
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
Обща численост

1
1
1
13
13
53
11
15
16
11
69“.
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дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация, в т.ч.:
53
дирекция „Медицински дейности“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“ 15
дирекция „Обществено здраве“
16
дирекция „Лабораторни изследвания“
11
Обща численост
67“.
§ 23. Приложение № 15 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Плевен
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
Обща численост

1
1
20

20
96
19
31
23
23
119“.

§ 24. Приложение № 16 към чл. 26 се изменя така:

§ 20. Приложение № 12 към чл. 26 се изменя така:

„Приложение № 16
към чл. 26

„Приложение № 12
към чл. 26

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Пловдив
Ръководител – директор на РЗИ
1

Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Монтана
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
Обща численост

1
1
1
13
13
53
11
16
15
11
69“.

§ 21. В приложение № 13 към чл. 26 се
правят следните изменения:

1. На ред „Специализирана администрация“
числото „73“ се заменя със „72“.
2. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено
здраве“, а числото „37“ се заменя с „36“.
3. На ред „Обща численост“ числото „99“ се
заменя с „98“.

§ 22. Приложение № 14 към чл. 26 се изменя така:

„Приложение № 14
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Перник
Ръководител – директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:

1
1
1
11

Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

1
1
36

36
186
31
60
46
38
11
225“.

§ 25. В приложение № 17 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „9“ се заменя с „11“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „18“ се заменя с „16“.
3. На ред „дирекция „Здравен контрол“
думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“.
§ 26. Приложение № 18 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Русе
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
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Обща администрация, в т.ч.:
20
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
20
Специализирана администрация, в т.ч.:
88
дирекция „Медицински дейности“
16
дирекция „Надзор на заразните болести“ 25
дирекция „Обществено здраве“
30
дирекция „Лабораторни изследвания“
17
Обща численост
111.“
§ 27. Приложение № 19 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Силистра
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
Обща численост

1
1
11

11
49
11
16
22
63.“

§ 28. Приложение № 20 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Сливен
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
Обща численост

1
1
11

11
65
13
24
28
79.“

§ 29. В приложение № 21 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „11“ се заменя с „12“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „14“ се заменя с „13“.
3. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а числото „18“ се заменя с „27“.
4. Ред „дирекция „Лабораторни изследвания“
се заличава.
§ 30. Приложение № 22 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 22
към чл. 26
Численост на персонала на Столична регионална здравна инспекция
Ръководител – директор на СРЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:

1
1
1
61
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дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“
Обща численост

61
299
49
100
57
78
15
363.“

§ 31. В приложение № 23 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „22“ се заменя с „21“.
2. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а числото „33“ се заменя с „31“.
3. На ред „дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“ числото
„8“ се заменя с „11“.
§ 32. Приложение № 24 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 24
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Стара Загора
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
Обща численост

1
1
29

29
106
20
31
23
21
11
138.“

§ 33. В приложение № 25 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „10“ се заменя с „11“.
2. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „15“ се заменя с „13“.
3. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а числото „22“ се заменя с „23“.
§ 34. Приложение № 26 към чл. 26 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 26
Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Хасково
Ръководител – директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
18
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
18
Специализирана администрация, в т.ч.:
78
дирекция „Медицински дейности“
13
дирекция „Надзор на заразните болести“ 29
дирекция „Обществено здраве“
36
Обща численост
99.“
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§ 35. В приложение № 27 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „24“ се заменя с „23“.
2. На ред „дирекция „Здравен контрол“ думите „Здравен контрол“ се заменят с „Обществено здраве“, а числото „26“ се заменя с „27“.
§ 36. В приложение № 28 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„9“ се заменя с „8“.
2. На ред „дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „9“ се заменя с „8“.
3. На ред „Обща численост“ числото „63“
се заменя с „62“.
§ 37. В приложение № 29 към чл. 30, ал. 2
т. 2, 3, 5, 6, 9, 11 и 15 се отменят.
§ 38. В приложение № 30 към чл. 30, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 8:
„8. РЗИ – Перник“.
2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 9 и 10.
3. Точка 11 се отменя.
4. Досегашната т. 10 става т. 11.
Заключителна разпоредба
§ 39. В срок до един месец от влизане в сила
на правилника директорът на РЗИ утвърждава длъжностно разписание на служителите в
инспекцията.
Министър:
Николай Петров
3065

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-633
от 25 март 2013 г.
за патрулно-постова дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда реда за управление и изпълнение на патрулно-постовата
дейност.
Чл. 2. (1) Патрулно-постовата дейност (ППД)
e вид охранителна дейност, свързана със:
1. опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността на пътното движение;
2. превенция, предотвратяване и пресичане
на противообществени прояви и престъпления;
3. информационно обезпечаване на дейностите по опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността;
4. участие в разкриване и разследване на
престъпления;
5. охрана на стратегически и особено важни
обекти, дипломатически представителства,
обекти на МВР и обекти съгласно сключен
договор, както и контрол на достъпа в тях;
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6. охрана на специални товари, опасни товари
и ценни пратки на територията на страната,
възложена със закон или в изпълнение на
сключен договор;
7. контрол за ползване на общоопасни
средства;
8. контрол на охранителна дейност, извър
швана от физически или юридически лица;
9. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на живота, здравето и имуществото им.
(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват чрез
наряди за обслужване на определена територия.
Чл. 3. Управлението и изпълнението на ППД
се основават на следните принципи:
1. познаване на оперативната обстановка, в
т.ч. и в обслужваната територия;
2. системно анализиране и оптимизиране за
съответствие и постигане на ефективност на
задачите по чл. 2, ал. 1;
3. сътрудничество и взаимодействие с държавни органи, органи на местната власт и
местното самоуправление, полицейски органи
от съответната териториална структура, полицейски органи от други структури на МВР,
други държави, неправителствени организации
и представители на обществеността;
4. ресурсна обезпеченост, гарантираща качество на изпълнение на задачите по чл. 2, ал. 1;
5. целесъобразна разстановка на силите и
средствата, гарантираща осъществяване на
обща превенция и своевременно реагиране
на сигнали за извършени правонарушения в
рамките на наличните ресурси;
6. своевременно подаване на информация
по служебен ред за констатирани причини и
условия, обуславящи извършване на правонарушения и застрашаващи сигурността на
гражданите;
7. системен контрол;
8. целенасочено и системно обучение за
поддържане и повишаване на професионалната
квалификация на служителите в съответствие
с нивото и потребностите.
Г л а в а

в т о р а

СИЛИ, СРЕДСТВА И НАРЯДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Сили и средства за изпълнение на патрулнопостова дейност
Чл. 4. (1) Силите за изпълнение на ППД са
полицейски органи, назначени в щатно обособени звена за ППД.
(2) Изпълнението на ППД може да се
възлага и на други полицейски органи извън
щатно обособените звена за ППД.
(3) Самостоятелно изпълнение на ППД се
извършва от полицейски органи, завършили курс
за първоначална професионална подготовка.
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Чл. 5. Патрулно-постовата дейност може да
се изпълнява съвместно с други органи във и
извън МВР след предварително съгласуване.
Чл. 6. (1) Патрулно-постовата дейност се
изпълнява със следните служебни средства:
1. превозни средства (патрулни автомобили,
мотоциклети, мотопеди, велосипеди, вертолети,
кораби, моторни лодки, бронирани машини,
моторни шейни и ски);
2. средства за свръзка;
3. помощни, защитни средства и въоръжение;
4. специална апаратура, технически средства
и инженерни съоръжения;
5. животни.
(2) Силите изпълняват ППД със средства по
ал. 1 съобразно спецификата на изпълняваните
задачи и дейности.
Раздел II
Наряди за изпълнение на патрулно-постова
дейност
Чл. 7. (1) Нарядът е състав, включващ един
или повече служители, осъществяващ задачите
по чл. 2, ал. 1 на определена територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и
повече служители, се определя старши на наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. самостоятелен (съставен от полицейски
органи само от едно щатно обособено звено
в МВР);
2. съвместен (съставен от полицейски органи
от различни щатно обособени звена и структури
в МВР, органи извън МВР, както и органи на
полицейски структури на други държави).
(4) Нарядът изпълнява ППД на територия
с определени граници, в които могат да се
обособяват участъци за обслужване.
(5) Обособяването на участъците се извършва
с оглед осигуряване на цялостното покриване
и реагиране на обслужваната територия и се
съобразява с нейната специфика и налична
инфраструктура.
(6) При определяне на границите на участъците се вземат под внимание и границите на
районите, обслужвани от полицейски органи
от други структури и звена на МВР на съответната територия.
(7) В рамките на участъците за обслужване
може да се набележат маршрути за движение
на наряда.
Чл. 8. Видовете наряди за изпълнение на
ППД са:
1. пост;
2. патрул;
3. подвижна полицейска група;
4. контролно-пропускателен пункт;
5. оперативно-издирвателна група;
6. пост за съпровождане;
7. конвой/патрул/група за конвоиране/съпровождане;
8. кордон;
9. секрет;
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10. група за блокиране;
11. резерв.
Чл. 9. (1) Постът е наряд за охрана и/или
наблюдение на обект или територия, както и за
регулиране и подпомагане на пътното движение.
(2) Постът има определени център и граници
на обслужване до 300 метра от центъра.
Чл. 10. Постът за охрана на обект е наряд
за охрана и/или контрол на спазването на установен пропускателен режим и обществения ред
в административни и други обекти, охрана на
лица, транспортни средства, местопроизшествия
и други, свързани с извършени престъпления
и правонарушения.
Чл. 11. (1) Постът за наблюдение е наряд
за наблюдение на обект и състоянието на оперативната обстановка в рамките на определена
територия, в т.ч. своевременно информиране за
движението на лица и обекти, както и предприемане на действия при изменение на същата.
(2) Наблюдението се провежда от специално
оборудвани открити или скрити наблюдателни
пунктове, специални служебни автомобили,
а така също от най-удобните обекти от инфраструктурата и участъците от определената
територия.
Чл. 12. Постът за регулиране и подпомагане
на пътното движение е наряд за регулиране на
пътното движение чрез подаване на сигнали с
тяло и ръце и/или чрез непосредствено управ
ление на светофарните уредби.
Чл. 13. (1) Патрулите са:
1. автопатрул – на автомобили;
2. мотопатрул – на мотоциклети/мотопеди;
3. велопатрул – на велосипеди;
4. конен патрул;
5. пеши патрул;
6. на подвижен железопътен състав;
7. на кораби или моторни лодки;
8. на бронирани машини;
9. въздушен патрул – на вертолети;
10. на моторни шейни;
11. ски патрул – на ски.
(2) Границите на участъците за обслужване
от патрулите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят
в зависимост от дължината на маршрута за
движение в тях и са, както следва:
1. за автопатрул – до 20 км;
2. за мотопатрул – до 15 км;
3. за велопатрул – до 5 км;
4. за конен патрул – до 5 км;
5. за пеши патрули – до 3 км.
(3) При изпълнение на ППД в няколко
населени места или по главните пътища и
магистрали от републиканската пътна мрежа, железопътните трасета и/или изпълнение
на специални задачи могат да се обособяват
участъци за обслужване с по-дълъг маршрут
за движение от посочените в ал. 2.
Чл. 14. Подвижната полицейска група е наряд със служебно моторно превозно средство,
изпълняващ приоритетно задачи, свързани със
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своевременно реагиране при възникнали усложнения в оперативната обстановка, оказване на
съдействие и контрол на други наряди.
Чл. 15. (1) Контролно-пропускателният
пункт е наряд за осигуряване на пропускателен
режим, контрол и ограничаване на движението
на превозни средства и граждани на определена
територия.
(2) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същите се обозначават с пътни
знаци и маркировка, като съставът на наряда
е оборудван със светлоотразителни жилетки.
Чл. 16. Оперативно-издирвателната група е
наряд за издирване и задържане на лица, пътни
превозни средства, както и за издирване на
вещи, предмет на извършени правонарушения.
Чл. 17. Постът за съпровождане е наряд за
опазване на обществения ред и/или охрана на
лица, товари, влакове или други транспортни
средства по време на тяхното придвижване или
транспортиране.
Чл. 18. (1) Конвой е наряд за принудително
отвеждане на лица по определен служебен ред.
(2) Патрулът/групата за съпровождане е
наряд за опазване на обществения ред и охрана
при придвижване на лица, влакове или друг
вид транспортни средства.
Чл. 19. (1) Кордонът е наряд за отцепване
и/или блокиране на определена територия с
цел ограничаване на достъпа на лица и пътни
превозни средства (ППС) до нея, както и за
създаване на направляващи коридори, осигуряващи им посоката на движение. Кордон може
да се използва и за претърсване на територия.
(2) Според начина си на построяване кордонът е:
1. обикновен (съставът е на разстояние от
1 до 2 метра един от друг);
2. усилен (съставът е на разстояние до 1
метър един от друг);
3. разреден (съставът е на разстояние повече
от 2 метра един от друг).
Чл. 20. Секретът е наряд за скрито наблюдение и/или охрана на обекти, уязвими места
и лица, както и за задържане на извършители
на престъпления или нарушения на обществения ред.
Чл. 21. (1) Групата за блокиране е наряд за
преграждане/блокиране на определено направление или район от територия.
(2) Съставът на групата за блокиране и видът
на техническите и помощните средства, които
ще се използват, се разпореждат съобразно
дължината и релефните особености на направлението (района) за преграждане/блокиране.
(3) В зависимост от характера на изпълняваната задача и предприеманите действия
от състава на групата за блокиране може да
се определят секрети, постове за наблюдение,
патрули и др.
(4) Разположението на нарядите от състава
на групата за блокиране се определя от старшия
съобразно характера на изпълняваната задача,
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оперативната и метеорологичната обстановка,
действията на нарушителите, условията на
местността, денонощието и др.
Чл. 22. (1) Резервът е наряд за решаване
на допълнително възникнали задачи съобразно
настъпили изменения на обстановката.
(2) Съставът, разпределението, мястото за
разполагане и редът за използване на резерва
се определят от служителя, който го назначава.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Анализиране, планиране и организиране на
патрулно-постовата дейност
Чл. 23. (1) Управлението на ППД се осъществява чрез анализиране, планиране, организиране, отчетност, ръководство, контролиране
и оценяване.
(2) Анализирането на ППД се извършва за
установяване на нейната ефективност, като се
посочат проблемни области за изминал период
от време и се извеждат приоритети за оптимизирането на дейността.
(3) Анализът на ППД съдържа информация,
базирана на отчетността и извършените контрол
и оценка относно:
1. ефективността на управленските решения, свързани с изпълнение на набелязаните
приоритети и планирани мероприятия за оптимизиране на дейността;
2. целесъобразността на обособените участъци за обслужване, както и разстановката на
силите и средствата;
3. възможността за своевременно и ефективно реагиране на сигнали за извършени
престъпления и правонарушения в рамките на
наличните ресурси;
4. организацията на работните смени;
5. ресурсното и кадровото обезпечаване;
6. нивото на професионална квалификация;
7. индивидуалния принос на полицейския
орган за изпълнението/неизпълнението на задачите по чл. 2, ал. 1 и изведените приоритети;
8. пропуски при справяне с инциденти;
9. дисциплината;
10. отстраняването на пропуски и слабости,
констатирани при осъществено методическо
ръководство, помощ и контрол;
11. взаимодействието с държавни органи,
органи на местната власт и местното самоуправление, полицейски органи от структурите на
МВР и съответните структури на други държави,
неправителствени организации и представители
на общността.
(4) В анализа се отбелязват съпоставки с
данни и информация за съответен предхождащ
период, както и изводи и насоки за оптимизирането на ППД.
Чл. 24. (1) Анализът на ППД се изготвя в
писмена форма за период минимум шест месеца.
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(2) При необходимост и/или вследствие на
повишена динамика на оперативната обстановка
анализът на ППД се изготвя за по-кратък период.
Чл. 25. (1) В съответствие с направените в
анализа изводи и насоки за оптимизирането
на ППД се набелязват приоритети и планират
мероприятия, свързани с управлението и непосредственото изпълнение на дейността, които
се обособяват в отделен раздел в управленския
план на съответната структура.
(2) Планирането на мероприятията е за
период минимум шест месеца.
(3) За реализация на конкретни мероприятия
се изготвят и текущи планове.
Чл. 26. (1) Организирането на ППД се осъществява въз основа на решение на началниците
на РУОДМВР, районните управления на транспортна полиция (РУТП) и специализираните
полицейски управления (СПУ).
(2) За други звена, осъществяващи ППД и
щатно обособени към основните структури по
чл. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и в дирекция „Специализирани полицейски сили“ (ДСПС), решението
се взема от съответните директори и/или
оправомощени от тях други длъжностни лица.
(3) Решението на ръководителите по ал. 1
и 2 се взема в съответствие с изготвените анализи, планираните дейности, като се отчитат:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (електропреносна мрежа,
продуктопроводи, водоизточници, стратегически и особено важни обекти, дипломатически
представителства, пътни условия, транспортна
мрежа и важни пътни артерии, организация на
движението и неговата интензивност и др.) на
обслужваната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението,
етнически групи, миграционни процеси и др.);
3. социално-икономическата характеристика
на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката и
концентрацията на правонарушенията по вид,
време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. транспортните и пътникопотоците;
7. динамиката и концентрацията на правонарушенията по линия на безопасността на
движение по пътищата и пътнотранспортните
произшествия (ПТП) по вид, време и място,
както и състоянието на пътния травматизъм;
8. наредбите за обществения ред и сигурност
на общините;
9. създадената организация и взаимодействието между службите за контрол на пътното
движение, собствениците на пътя и местната
власт;
10. наличните сили и средства, в т.ч. и тези
на други структури във и извън МВР, както
и възможност за използване на допълнителни
такива.
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(4) Ново решение за организиране на ППД
се взема по преценка на длъжностните лица по
ал. 1 и 2 при промяна на показателите по ал. 3.
(5) Временно решение за организиране на
ППД се взема по преценка на длъжностните
лица по ал. 1 и 2 при извънредни ситуации и
защита при бедствия.
Чл. 27. Решението на длъжностните лица
по чл. 26, ал. 1 и 2 за организацията на ППД
се оформя в писмена заповед (образец – приложение № 1), която разпорежда:
1. участъците за обслужване на съответната
територия;
2. видовете наряди;
3. реда за взаимодействие на нарядите с
други полицейски органи;
4. реда за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни
фирми, звена за самоохрана;
5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите,
оперативния дежурен център/оперативната
дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили;
6. реда за провеждане на инструктаж и отвод;
7. реда за осъществяване на контрол на
изпълнението на ППД;
8. материално-техническото осигуряване
на ППД.
Чл. 28. (1) За охраната на обекти с полицейски органи се разработва план за охрана
на обекта, включващ:
1. описание на обекта – разположение със
съответни граници, прилежаща инфраструктура,
предмет на дейност и др.;
2. налични системи за физическа защита;
3. организация на пропускателния режим и
вътрешния ред в охранявания обект;
4. разстановка на силите и средствата;
5. реда за взаимодействие между нарядите
в охранявания обект, както и с други такива,
изпълняващи ППД на територията, на която
се намира обектът;
6. разпоредби, свързани с особености при
охраната на обекта;
7. варианти за действия при извънредни
ситуации и защита при бедствия.
(2) Планът по ал. 1 или отделни части от
него може да се съгласуват с административния ръководител на охранявания обект и се
утвърждават от длъжностните лица по чл. 26,
ал. 1 и 2.
(3) За обекти, охранявани от един наряд за
една смяна, може да се изготвя само указание
по чл. 30, ал. 1.
Чл. 29. (1) При съвместна дейност по чл. 5
се осъществява взаимодействие въз основа
на предварително изготвен план, в който се
определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност;
2. период и територия за осъществяване на
съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
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4. конкретни задачи и ред за изпълнение на
ППД от нарядите;
5. други.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от длъжностни лица, оправомощени от органите, които
ще осъществяват съвместна дейност.
Чл. 30. (1) За всеки участък за обслужване
се изготвя указание за изпълнение на ППД
(образец – приложение № 2).
(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от
съответните длъжностни лица по чл. 26, ал. 1 и 2.
(3) В указанията по ал. 1 се посочват:
1. граници на обслужване;
2. особености на обслужваната територия
(стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически
представителства, банки и финансови институции, учебни заведения и места с интензивно
присъствие на деца, медицински заведения и
други значими обекти);
3. уязвими места и сборища с присъствие
на лица, представляващи интерес за полицията;
4. адреси на приемните на полицейските
инспектори, младшите полицейски инспектори и
инспекторите детска педагогическа стая (ДПС);
5. набелязаните маршрути за движение на
наряда;
6. ред за изпълнение на ППД (установъчни
пунктове с определени граници за изпълнение
на конкретни задачи и смяна на нарядите);
7. специфични задължения на нарядите;
8. ред за служебно взаимодействие;
9. ред за осъществяване на радиообмена
и други начини за свръзка между нарядите
с оперативния дежурен център/оперативната
дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) и други сили.
Чл. 31. (1) Полицейските органи, датата и
времето за непосредствено изпълнение на ППД
се определят чрез седмичен, месечен или тримесечен график (образец – приложение № 3).
(2) В случай на придаване на сили за изпълнение на ППД в друга структура:
1. в графика на изпращащата структура се
отбелязват периодът и приемащата структура
или звено;
2. приемащата структура или звено изготвя
отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;
3. копие от графика по т. 2 се предоставя
на изпращащата страна.
(3) Седмичните/месечните/тримесечните
графици се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 26, ал. 1 и 2.
Чл. 32. (1) Длъжностните лица по чл. 26,
ал. 1 и 2 или оправомощени от тях други длъжностни лица разпореждат разстановката на силите и средствата за денонощието, определяща:
1. участъците, които ще се обслужват приоритетно от наряди през денонощието;
2. вида и състава на нарядите;
3. времето и мястото за съсредоточаване на
нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
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4. помощните и техническите средства, както
и индивидуалните средства за защита, с които
ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява
със:
1. оперативната обстановка;
2. разпоредени за изпълнение допълнителни
задачи;
3. наличните сили за изпълнение на ППД,
както и такива, придадени от други структури
и звена във и извън МВР, предназначени за
изпълнение на ППД чрез съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява
в ежедневна ведомост (образец – приложение
№ 4).
(4) Придадените в помощ сили се преподчиняват, като се записват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структура
или звено.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават
от длъжностните лица по ал. 1.
(6) Директорите на СДВР/ОДМВР създават
организация за ежедневно информиране на
РУОДМВР за наличието на наряди на други
структури или звена, изпълняващи ППД на
обслужваната от тях територия.
Чл. 33. (1) Полицейските органи могат да
бъдат назначавани в наряд за изпълнение на
ППД в границите на един или няколко участъка
за обслужване за една смяна.
(2) При изпълнение на ППД в границите
на един или няколко участъка за обслужване
се указват времето и редът за преместване от
един участък на друг, като това се отразява в
ежедневната ведомост.
Раздел II
Отчетност на патрулно-постовата дейност
Чл. 34. (1) Резултатите от работата на нарядите и полицейските органи, изпълняващи
ППД, се отчитат за всяка смяна.
(2) Формите на отчетност на ППД са:
1. информационна карта за дейността на
наряда (образец – приложение № 5) с приложен доклад за установен факт и предприети
действия (образец – приложение № 6);
2. справка за дейността на структурата/
звеното (образец – приложение № 7);
3. справка за индивидуалната дейност на
полицейските органи (образец – приложение
№ 8).
Чл. 35. (1) Докладът за установен факт и
предприети действия по чл. 34, ал. 2, т. 1 се
предоставя на звената „Оперативен анализ“.
(2) Справките по чл. 34, ал. 2, т. 2 и 3 се
изготвят на основата на данните от информационна карта за дейността на нарядите и се
обобщават ежедневно, ежемесечно, на шестмесечие и годишно във връзка с изготвянето
на писмените анализи на ППД.
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Чл. 36. (1) Информационната карта с приложения доклад за установен факт и взето
отношение по чл. 34, ал. 2, т. 1 се изготвя от:
1. полицейския орган, назначен в наряд;
2. старшия на наряда, съставен от двама
или повече полицейски органи.
(2) Справките по чл. 34, ал. 2, т. 2 и 3 се
изготвят от полицейски инспектор или командир
на отделение, а в звената, където няма предвидени/заети такива длъжности, дейността се
възлага на друг служител.
Раздел III
Ръководство, контролиране и оценяване на
патрулно-постовата дейност
Чл. 37. (1) Ръководството, контролирането
и оценяването на ППД се осъществяват чрез
даване на указания и извършване на проверки
относно създадената организация, като предмет
на същите са:
1. взетите решения, съответстващи на състоянието и динамиката на оперативната обстановка,
изведените проблемни области, приоритетите
и планираните дейности за оптимизация на
работата;
2. изготвените указания за изпълнение на
ППД за съответните участъци за обслужване,
касаещи границите и особеностите им, уязвимите места, реда за изпълнение на дейността
и служебното взаимодействие, както и специфичните задължения на нарядите;
3. взаимодействието с органи във и извън
МВР и лицата, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност;
4. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и
средствата;
5. системността на контролната дейност,
извършвана от съответните длъжностни лица,
и взето отношение съобразно направените
констатации;
6. състояние на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на
дейността.
(2) Ръководството, контролирането и оценяването на ППД включват и даване на указания
и извършване на проверки, свързани с изпълнението на ППД, отнасящи се до:
1. воденето на служебна документация по
приложения № 1 – 9;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. непосредственото изпълнение на ППД;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудване.
Чл. 38. Ръководството, контролирането
и оценяването на ППД се осъществяват от
длъжностни лица, в чиито длъжностни характеристики са предвидени такива правомощия
по линия на „Охранителна полиция“.
Чл. 39. (1) Проверка на създадената организация за изпълнение на ППД по чл. 37, ал. 1 се
извършва на основание писмена заповед на ди-
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ректора на съответната структура по чл. 9 ЗМВР
или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Чрез заповедта по ал. 1 може да се
разпорежда извършването на проверка и на
изпълнението на ППД по чл. 37, ал. 2.
(3) За резултатите от извършената проверка по ал. 1 и 2 се докладва писмено, като се
отразяват констатации, изводи, препоръки и
срокове за отстраняване на пропуските.
(4) Редът за осъществяване на контрол,
в т.ч. и извършване на проверки, свързани
с изпълнението на ППД по чл. 37, ал. 2, се
разпорежда със заповедта за организация на
ППД по чл. 27.
(5) В разпоредения ред по ал. 4 се определят
длъжностните лица от РУОДМВР, РУТП, СПУ
и други звена, щатно обособени към структурите по чл. 9 ЗМВР и в ДСПС, осъществяващи
проверките, и периодът за извършването им.
Чл. 40. В рамките на работната си смяна
полицейските инспектори и командирите на
отделения осъществяват проверка на непосредственото изпълнение на ППД.
Чл. 41. (1) Предмет на проверката на непосредственото изпълнение на ППД от нарядите е:
1. състав на наряда;
2. съответствие на местоположението на
наряда с разпоредените участъци за обслужване;
3. познаване на особеностите на обслужваната територия и оперативната обстановка;
4. съответствие на осъществяваната към
момента на проверката дейност и възложените
на инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при
прилагане на полицейски правомощия;
6. спазване на разпоредените униформено
облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППД;
7. водене на информационната карта на
наряда.
(2) При проверка на непосредственото изпълнение на ППД длъжностните лица, които
я извършват, се представят и легитимират със
служебни карти, ако полицейските органи от
състава на наряда не ги познават лично или не
са придружавани от длъжностни лица, отговарящи за изпълнението на ППД в съответната
структура/звено.
Чл. 42. Не се допуска проверката на непосредственото изпълнение на ППД да се осъществява чрез опити за отнемане на оръжие,
помощни, защитни, технически и други средства,
както и да се инсценират правонарушения или
да се прилагат други нерегламентирани начини
за проверка.
Чл. 43. (1) При констатиране на нарушение
при изпълнението на ППД проверяващият дава
указания и предприема мерки за отстраняването им.
(2) При невъзможност за отстраняване на
констатирани пропуски и нарушения, свързани
с непосредственото изпълнение на ППД и/или
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спазването на разпоредбите за униформеното
облекло и оборудване, нарядите могат да бъдат
снети от длъжностните лица, отговарящи за
изпълнението на дейността, за което своевременно се докладва в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 44. (1) Датата, времето и анкетните
данни на проверяващия се отразяват в информационната карта на наряда.
(2) Данните по ал. 1 и констатациите от
проверката на непосредственото изпълнение
на ППД се отразяват в книга (образец – приложение № 9).
(3) Констатациите от извършените проверки на непосредственото изпълнение на ППД
се докладват ежедневно на началниците на
РУОДМВР, РУТП, СПУ и другите звена, щатно
обособени към структурите по чл. 9 ЗМВР и
в ДСПС, които заверяват този факт с подписа
си в книгата по ал. 2, като при необходимост
дават конкретни разпореждания.
Чл. 45. (1) Оценяването на ППД се отнася
до ефективността на организацията и изпълнението є за опазването на обществения ред и
противодействието на престъпността.
(2) Оценяването на ППД се основава на
следните критерии и показатели:
1. организация на ППД:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществени методическо ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадровото обезпечаване;
в) целесъобразност на разработените участъци за обслужване;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на уязвимите места;
е) ред за изпълнение на дейността;
ж) специфични задължения на нарядите;
з) разстановка на силите и средствата;
2. взаимодействието с органи във и извън
МВР:
а) информационен обмен;
б) съвместна дейност;
3. състояние на контролната дейност:
а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръки;
в) взето отношение съобразно направените
констатации;
4. състояние на професионалната квалификация:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) физическа подготовка;
в) полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. информационно обезпечаване на нарядите:
а) състояние на оперативната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) наличие и местонахождение на други
наряди в обслужваната територия за съответната смяна;
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г) възложени задачи на нарядите;
6. непосредствено изпълнение на ППД:
а) законосъобразност и етичност;
б) тактика на действие;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления
и правонарушения;
г) подадени сигнали за извършени правонарушения;
д) подадена информация от значимост за
полицейската дейност;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на
документацията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 46. Нарядите са подчинени на длъжностните лица, които отговарят за изпълнението на
ППД, и на дежурните в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 47. (1) Изпълнението на ППД се организира и осъществява чрез работни смени.
(2) В рамките на работните смени се извършват инструктаж, непосредственото изпълнение
на дейността и отвод.
Чл. 48. Ползването на разпореденото време
за хранене се съобразява с оперативната и метеорологичната обстановка, както и особеностите
на обслужваната територия, като се гарантира
своевременно реагиране при необходимост.
Чл. 49. За изпълнение на задачите съставът
на наряда се определя съобразно индивидуалните
качества на полицейските органи, моментното
им физическо състояние, нивото на професионална квалификация и опит.
Чл. 50. (1) Полицейските органи изпълняват
ППД с разпоредените униформено облекло,
отличителни знаци и оборудване, включващо
задължително:
1. оръжие (пистолет) и боеприпаси;
2. помощни средства (белезници и палка);
3. средства за свръзка.
(2) Полицейските органи се оборудват допълнително с друго оръжие, помощни, защитни,
технически и други средства, съответстващи на
спецификата на задачите.
(3) Разпоредените униформено облекло,
отличителни знаци, средства и оборудване за
изпълнение на ППД се предоставят служебно.
(4) Не се разрешава изпълнение на ППД
с униформено облекло, отличителни знаци,
средства и оборудване, които не са служебно
разпоредени и предоставени за ползване.
Чл. 51. (1) За изпълнение на ППД на всеки
наряд се провеждат инструктаж и отвод.
(2) Инструктажът и отводът на нарядите
се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и
периодично.
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(3) За провеждане на инструктаж и отвод се
обособява служебно помещение, оборудвано със:
1. карта (схема) на обслужваната територия,
обозначена с определените постове, маршрути
и патрулни участъци;
2. копия на указанията за изпълнение на
ППД за съответните участъци за обслужване;
3. образци от служебни документи, използвани от полицейските наряди и други нагледни
пособия, необходими за изпълнение на ППД.
(4) При служебна необходимост на нарядите,
изпълняващи ППД, инструктаж и отвод може
да се провеждат на място, извън помещението
по ал. 3.
(5) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти, се
инструктират периодично най-малко два пъти
в месеца, като по необходимост им се дават
и указания по телефон или друго средство за
свръзка от инструктиращия или дежурния в
ОДЦ/ОДЧ.
(6) Общата продължителност на ежедневните
инструктаж и отвод не може да надвишава 30
минути.
Чл. 52. (1) Ежедневни инструктаж и отвод на
нарядите се извършват от полицейски инспектор или командир на отделение от съответното
звено на смяна за изпълнение на ППД съгласно
утвърдения график по чл. 31, ал. 1.
(2) В звената, където няма предвидени/заети
длъжности по ал. 1, лицата по чл. 26, ал. 1 и
2 или оправомощени от тях други длъжностни
лица чрез писмена заповед поименно възлагат
провеждането на инструктаж и отвод на дежурни
в ОДЦ/ОДЧ или други служители.
Чл. 53. Непосредствено преди провеждането
на ежедневен инструктаж длъжностните лица,
определени да го извършат:
1. се запознават с оперативната обстановка;
2. изготвят поименно разпределение на
полицейските органи съгласно даденото разпореждане по чл. 32 за разстановката на силите
и средствата за денонощието, което отразяват
в ежедневната ведомост;
3. проверяват наличността на полицейските
органи, определени за изпълнение на ППД,
униформеното им облекло и оборудване, като
се информират за здравословното им състояние
и готовността им за работа;
4. дават указания за отстраняване на констатирани пропуски.
Чл. 54. В рамките на инструктажа инструктиращият:
1. информира полицейските органи за по-характерните правонарушения през денонощието,
в т.ч. издирваните лица и МПС, както и други
данни, имащи отношение към състоянието на
оперативната обстановка;
2. запознава полицейските органи с разпореждането за разстановката на силите и
средствата за денонощието и поименното им
разпределение по видове наряди;

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в обслужваната територия
за съответната смяна;
4. възлага конкретни задачи на нарядите,
като при необходимост указва и часови графици за покриване на установъчните пунктове,
разпоредени в указанията по чл. 30;
5. определя старшите на нарядите;
6. предоставя разпоредените документи за
изпълнение на служебната дейност.
Чл. 55. Инструктиращият и инструктираните
се подписват за проведения инструктаж в ежедневната ведомост, като инструктиращият се
подписва и в информационната карта на наряда.
Чл. 56. След приключване на инструктажа
нарядите пристъпват към непосредствено изпълнение на ППД на територията на разпоредените
им участъци за обслужване, като:
1. докладват в ОДЦ/ОДЧ, че се намират в
техните граници;
2. извършват първоначален обход на обслужваните обект или територия.
Чл. 57. (1) При изпълнение на ППД нарядите
осъществяват превенция на правонарушенията
чрез видимо присъствие в обслужваната територия за лесна и навременна комуникация с
гражданите с цел съдействие и реагиране при
необходимост.
(2) На установъчните пунктове, разпоредени
в указанията по чл. 30, ППД се изпълнява извън
служебните помещения и МПС, като полицейските органи извършват и обход пеша в рамките
на указаните за пункта граници за изпълнение
на конкретни задачи. Изключения се допускат
при неблагоприятни метеорологични условия
или при изпълнение на конкретна задача.
Чл. 58. (1) При обхождане на участъците за
обслужване нарядите избират най-подходящите
места за придвижване, които им осигуряват
възможност за максимална видимост на обслужваната територия и лична безопасност.
(2) При обхождане на участъците за обслужване нарядите със служебни превозни средства
осъществяват периодичен контакт с другите
видове наряди, изпълняващи ППД в границите
на същите, като взаимно се информират за
състоянието на оперативната обстановка.
(3) Скоростта на придвижване на нарядите
със служебни превозни средства се съобразява
с възможностите за наблюдение на обслужвания участък и намиращите се в него обекти и
своевременна реакция при сигнали за извършени правонарушения или при друга служебна
необходимост.
Чл. 59. (1) Когато в състава на нарядите са
включени служебни кучета, същите се водят от
водачите си на повод и с поставен намордник,
като дължината на повода се преценява така, че
да позволява контрол над поведението на кучето.
(2) При изпълнение на специфични задачи и
по преценка на водача служебното куче може
да бъде без намордник и/или повод.
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Чл. 60. (1) Нарядите своевременно докладват
в ОДЦ/ОДЧ за:
1. всяко изменение в оперативната обстановка, извършено правонарушение и прилагано
полицейско правомощие;
2. констатирани причини и условия, обуславящи рискове за живота и здравето на гражданите, като по възможност на място предприемат
мерки за отстраняването им.
(2) При необходимост и по преценка на нарядите същите извършват справки чрез ОДЦ/
ОДЧ за лица и превозни средства.
(3) Нарядите своевременно докладват в
ОДЦ/ОДЧ и за взетото отношение в случаите
по ал. 1.
Чл. 61. При изпълнение на ППД полицейските органи от състава на нарядите:
1. не напускат границите на разпоредените
им за обслужване участъци без съгласуване и
разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на ППД, и дежурните
в ОДЦ/ОДЧ;
2. спазват разпоредения ред за осъществяване
на взаимодействие и радиообмен с ОДЦ/ОДЧ
и други наряди, като не допускат комуникация
без служебна необходимост;
3. не допускат в служебните помещения и
превозните средства лица и товари, в т.ч. и превозването на такива, когато това не е свързано
с изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 62. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на ППД или за извършена
смяна нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/
ОДЧ и само след негово разпореждане могат
да напуснат разпоредените им за обслужване
участъци.
(2) В случаите по ал. 1, когато смяната на
наряда не се осъществи в определеното време,
нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва
на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово
разпореждане може да напусне обслужвания
участък.
Чл. 63. (1) Смяната на полицейските наряди
приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият или друг
от състава на наряда докладва:
1. резултатите от изпълнение на ППД, като
предоставя попълнена информационна карта
на наряда ведно с нейното приложение, която
се заверява с подпис на провеждащото отвода
длъжностно лице;
2. изготвените докладни записки и други
документи, свързани с изпълнение на служебната дейност;
3. наличието и състоянието на предоставените средства за изпълнение на ППД.
(3) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти,
не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефон или друго
средство за свръзка.
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(4) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти,
предоставят информационните карти по чл. 34,
ал. 2, т. 1 и изготвените докладни записки и
други документи, свързани с изпълнение на
служебната дейност, в рамките на инструктажите по чл. 51, ал. 5.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Взаимодействие“ е съгласуване по цел,
време и място на дейността на всички сили,
изпълняващи ППД.
2. „Инструктаж и отвод“ са основни организационни форми за проверка на наличността
и готовността на състава на нарядите за изпълнение на ППД и тяхното информационно
обезпечаване.
3. „Контролиране и оценяване“ са управленски функции, насочени към установяване на
състоянието на организацията и изпълнението
на ППД, относно нейната законосъобразност
и ефективност.
4. „Маневреност“ е организирано и целесъобразно пренасочване и съсредоточаване на
нарядите с оглед своевременно и ефективно
реагиране при възникнали изменения в оперативната обстановка.
5. „Отчетност“ е дейност за събиране, обобщаване и систематизиране на информация
за дейността на полицейските наряди, звена и
структури, изпълняващи ППД.
6. „Разстановка на сили и средства“ е разпределение на наличните наряди по време и
място, отчитайки възложените общи и специфични задачи за изпълнение, произтичащи
от състоянието на оперативната обстановка.
7. „Тактика на действие“ е съвкупност от
методи и правила, свързани с анализ на обстановката, оценка на опасностите и степента
на риска за възможни заплахи и нападения
и избор на подходящи способи и начини за
тяхното неутрализиране, с цел ефективно и
законосъобразно прилагане на полицейски
правомощия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 75, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) във връзка с чл. 21,
т. 11, чл. 52, ал. 2, т. 7 и чл. 52е от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Инструкция № Iз-2295 от
2006 г. за патрулно-постовата дейност на Министерството на вътрешните работи (необнародвана), изменена и допълнена с Инструкция
№ Iз-2863 от 2010 г. (необнародвана).
§ 4. Инструкцията влиза в сила 30 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Първанова
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Приложение № 1
към чл. 27
……………………………………………………………………………………………................................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № ...................., екз. № .......
................................ .....20........... г.
ЗАПОВЕД
Относно: организация на патрулно-постовата дейност (ППД).
1. Обособяване на участъци за обслужване на територията.
№ по ред

Участък

Вид наряд

Местонахождение и граници

1

2

3

4

2. Определяне на видовете наряди.
3. Ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи.
4. Ред за взаимодействие със звена за охрана на други ведомства, частни охранителни фирми, звена
за самоохрана.
5. Организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и
други сили.
6. Ред за провеждане на инструктаж и отвод.
7. Ред за осъществяване на контрол на изпълнението на ППД.
8. Материално-техническото осигуряване на ППД.
							
Директор/началник на ...........................
							
.........................................................................
								
(име, фамилия и подпис)

Приложение № 2
към чл. 30, ал. 1
……………………………………………………………………………………………................................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № ...................., екз. № .......
................................ .....20........... г.

Утвърждавам:
Директор/началник на ..............................
............................................................................
(име, фамилия и подпис)
У К А З А Н И Е

Относно: изпълнение на ППД на ..........................................................................................................................
						
(участък за обслужване на територията)
1. Граници на обслужване.
2. Особености на обслужваната територия (стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, учебни
заведения и места с интензивно присъствие на деца, медицински заведения и други значими обекти).
3. Уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията.
4. Адреси на приемните на ПИ, МлПИ и инспекторите ДПС.
5. Маршрут на движение.
6. Ред за изпълнение на ППД (установъчни пунктове с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите).
7. Специфични задължения на нарядите.
8. Ред за служебно взаимодействие.
9. Ред за осъществяване на радиобмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и
други сили.
Предлага:.........................................................
...........................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
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Приложение № 3
към чл. 31
……………………………………………………………………………………………................................................................................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № ...................., екз. № .......
................................ .....20........... г.

Утвърждавам:
Директор/началник на ..............................
............................................................................
(име, фамилия и подпис)

СЕДМИЧЕН/МЕСЕЧЕН/ТРИМЕСЕЧЕН ГРАФИК
за определяне на полицейските органи, деня и времето за
непосредственото изпълнение на ППД
....................................................................................................................
(структура/звено)
за периода от ..................... 20..... г. до .....................20..... г.
№

Категория, име, презиме,
фамилия и длъжност

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предлага:.........................................................
...........................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Приложение № 4
към чл. 32, ал. 3

Утвърждавам:
Директор/началник на ..............................
............................................................................
(име, фамилия и подпис)
ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ
за разстановка на силите и средствата за ....................20.....г. от....... ч. до ........ ч.
I. Брой на полицейски органи от структура/звено – ..................................................................
II. Разход:
1.1. В годишен отпуск:
1.2. В отпуск по болест:
.........................................
..........................................
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
и длъжност)
и длъжност)
2. Общо разход: ............. бр.
3. Състав за изпълнение на ППД: .............. бр.
III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ППД:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия
и длъжност

Видове
наряди

1

2

3

Изготвил:
.......................................................
(име, фамилия и длъжност)

1.3. Друг разход:
.................................
(име, презиме, фамилия
и длъжност)

Участъци
Време за
Подпис на
за
изпълнение
Забележка
инструктирания
обслужване
на ППД
4

5

6

Провел инструктажа:
................................................
(име, фамилия и длъжност)

7

........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
стр. 4

Състав на наряда:
1. ..............................................................................
(име, фамилия и длъжност на старшия на наряда)
2. ...............................................................................
(име, фамилия и длъжност на водача на сл. МПС)
3. ................................................................................
(име, фамилия и длъжност)
4. ...............................................................................
(име, фамилия и длъжност)

A 00000001

В ИНФОРМАЦИОННАТА КАРТА НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА!
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.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН

ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ/РАЗПОРЕДЕНИ ЗАДАЧИ

Участък за обслужване:
...........................................
Провел инструктажа:		
..........................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Провел отвода:
..........................................................
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Смяна: от ......ч. до ....... ч.
Служебно МПС рег. №:
..........................................

Дата........... 20...... г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА НАРЯДА

22

ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
.

ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ

Приложение № 5
към чл. 34, ал. 2, т. 1

С Т Р.
БРОЙ 34

в домове за временно
настаняване

стр. 3

други

Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на
престъпление

ВЕСТНИК

стр. 2									

фишове по ЗДвП

Проверки на превозно средство и на вещите, превозвани
в него, и изготвени протоколи

ЗДвП

УБДХ

наредби на община

Административнонаказателна дейност

ЧОД

ЗОБВВПИ

ЗЧРБ

ЗБЛД

Проверки за установяване на самоличност

Осъществен конвой

Настанени лица

в заведения за
отрезвяване

ЗМВР

чл. 218б НК

Запазени местопроизшествия

Издадени писмени разпореждания

Брой Забележка

ДЪРЖАВЕН

Задържани лица

Контрол на охранителната дейност, извършвана от
физически и юридически лица

Съставени протоколи за предупреждение

Проверки в помещения

други

на физически и
юридически лица

Осъществен контрол за ползване на общоопасни
средства

други

СОД

домашно насилие

на общ. и държавни органи

на органи на съд. власт

Участие в разкриване и разследване на престъпления

Реагиране на сигнали

нарушения на
нощна тишина

на други звена/структури

извършени престъпления
Оказани съдействия

на ПИ и МлПИ от ТП

Брой Забележка

нарушения на общ. ред/

СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

БРОЙ 34
С Т Р. 2 3

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Приложение № 6
към чл. 34, ал. 2, т. 1
Час

Рег. №

Име

Презиме

Град/село

Марка

Ж.к./ул.,
№ на път

Място

Модел

Бл. №/
№ на км

Цвят

Фамилия ЕГН/ЛНЧ/дата на Гражданраждане
ство

Вх., ет., ап.

VIN

Пол

Извършител,
потърпевш

Лица

Кой?

Община

Вид

ППС

Кога?

Дата

Къде?

ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТО(И) ДЕЙСТВИЕ(Я)

Административно нарушение

Престъпление

Взето отношение

Какво?

Деяние/действие

Акт/фиш
Установяване
Проверка
Задържане/
отвеждане
Използване
на сила
Друго
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
Кога?, Къде?, Кой?, Какво?, Как?, Защо?

Винаги започвайте с ден, месец, година. Отбелязвайте днес или вчера. Използвайте около/между,
ако не е известно точното време. Имената на общини, населени места, места, както и фамилиите
изписвайте с главни букви. Използвайте официалните наименования. Разделяйте текста в параграфи.
Обяснявайте абревиатурите при първото им използване. Използвайте къси изречения и минало време.
Включвайте само основната информация – дата, час, място, замесени лица и превозни средства, какво
се е случило, как, защо, предприети действия, резултати. За предпочитане е да използвате следните
фрази и думи – наруши(ха), извърши(ха), беше (бяха) намерен(и), докладван, информиран, разследването започна със и т.н.

Име
1. служител:
2. служител:
3. служител:

Фамилия

Дата, час

Подпис

други

СОД

в домове за временно настаняване

в заведения за отрезвяване

		

други

фишове по ЗДвП

наредби на община

Изготвил: ..........................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Административнонаказателна дейност

Забележка

ВЕСТНИК

										
									

Проверки на превозно средство и на вещите, превозвани в него, и изготвени протоколи
Установени ППС и вещи, предмет и/или обект на
престъпление

Проверки за установяване на самоличност

Осъществен конвой

Настанени лица

Задържани лица

чл. 218б НК
ЗМВР
ЗБЛД
ЗЧРБ
ЗОБВВПИ
ЧОД
УБДХ
ЗДвП

Запазени местопроизшествия

Издадени писмени разпореждания

Брой

ДЪРЖАВЕН

Съставени протоколи за предупреждение

Осъществен контрол за ползване на общоопасни средства
Контрол на охранителната дейност, извършвана от
физически и юридически лица

Проверки в помещения

на физически и юридически лица

домашно насилие

други

на общ. и държавни органи

нощна тишина

на органи на съд. власт

Участие в разкриване и разследване на престъпления

Реагиране на сигнали

Оказани съдействия

на други звена/структури

извършени престъпления

нарушения на

на ПИ и МлПИ от ТП

Забележка

нарушения на общ. ред/

Брой

СПРАВКА
за дейността на .................................................. за ........................................................................... год.
(структура/звено)
(смяна, месец, отчетен период)

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 2, т. 2

БРОЙ 34
С Т Р. 2 5

		

други

СОД

Изготвил: ..........................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Административнонаказателна дейност

други

фишове по ЗДвП

наредби на община

чл. 218б НК
ЗМВР
ЗБЛД
ЗЧРБ
ЗОБВВПИ
ЧОД
УБДХ
ЗДвП

Запазени местопроизшествия

ВЕСТНИК

						
					

Проверки на превозно средство и на вещите,
превозвани в него, и изготвени протоколи
Установени ППС и вещи, предмет и/или обект
на престъпление

Проверки за установяване на самоличност

Осъществен конвой

в домове за временно
настаняване

в заведения за отрезвяване

Задържани лица

Издадени писмени разпореждания

Съставени протоколи за предупреждение

Проверки в помещения
Осъществен контрол за ползване на общоопасни
средства
Контрол на охранителната дейност, извършвана от
физически и юридически лица

на физически и юридически лица

домашно насилие

други
Участие в разкриване и разследване на
престъпления

на общ. и държавни органи

на органи на съд. власт

Забележка

ДЪРЖАВЕН

Настанени лица

Оказани съдействия

нощна тишина

нарушения на

на други звена/структури

извършени престъпления

Брой

26

Реагиране на
сигнали

на ПИ и Мл.ПИ от ТП

Забележка

нарушения на общ. ред/

Брой

СПРАВКА
за индивидуалната дейност на .................................................. за ........................................................................... год.
(име, фамилия, длъжност)
(смяна, месец, шестмесечие, година)

Приложение № 8
към чл. 34, ал. 2, т. 3

С Т Р.
БРОЙ 34

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Приложение № 9
към чл. 44, ал. 2

КОНСТАТАЦИИ
от проверките на непосредствено изпълнение на ППД от нарядите в ..............................................
(структура/звено)

№

Дата и време на
извършване

Вид и състав на наряда

1

2

3

Участък
за обслужване

Име, фамилия, длъжност,
структура/звено и подпис
на проверяващия

4

5

Констатации, препоръки
6

Подпис на
началник за
заверка
7

3078

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2375-НС
от 4 април 2013 г.
относно поправка на техническа грешка в
приложение № 86 и в приложение № 87 от
изборните книжа за изборите за народни
представители, насрочени за 12 май 2013 г.,
утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март
2013 г. на ЦИК (ДВ, бр. 27 от 2013 г.)
На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 26, ал. 1,
т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Допуска поправка на техническа грешка в
приложение № 86 (Протокол на СИК в избира-

телна секция) от изборните книжа, утвърдени с
Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК,
както следва:
В т. 9, буква „д“ думите „чл. 201, ал. 3“ се
заменят с „чл. 201, ал. 2“.
2. Допуска поправка на техническа грешка
в приложение № 87 (Протокол на СИК в избирателна секция извън страната) от изборните
книжа, утвърдени с Решение № 2152-НС от
13 март 2013 г. на ЦИК, както следва:
В т. 7, буква „д“ думите „чл. 201, ал. 3“ се
заменят с „чл. 201, ал. 2“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
3178

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-312
от 25 март 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП по мотивирано предложение от
директора на Професионална гимназия – Девня,
решение по протокол № 10 от 27.04.2012 г. на педагогическия съвет на училището, Решение № 185
по протокол № 21 от 20.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Девня, 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, поради необходимостта от даване име на училището определям
Професионална гимназия – Девня, да се именува,
както следва: Професионална гимназия „Константин Драганов Кумановски“ – Девня.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

3028

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-19
от 25 март 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Карлово, Решение № 343 по протокол
№ 13 от 28.06.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Карлово, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив, 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,
предвид изискванията на чл. 10, т. 7 от Закона за
степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, според който учебните
предмети са групирани в културно-образователни
области, които е целесъобразно да се изучават в
училищата, от които са учениците, считано от
1.07.2013 г. закривам Мeждуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – гр. Карлово,
община Карлово, област Пловдив, при следните
условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя със
заповед на кмета на община Карлово.
3. Учениците от Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – Карлово, община
Карлово, област Пловдив, да бъдат пренасочени
към училищата, в които се обучават.

4. Задължителната документация на Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – Карлово, община Карлово, област Пловдив,
да се съхранява в СОУ „В. Левски“ – Карлово,
община Карлово, област Пловдив.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на обслужващото
звено 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 значение
на закритото обслужващо звено да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

3029

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-20
от 25 март 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната
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 предложение от кмета на
община Чепеларе след Решение № 221 по протокол
№ 20 от 29.01.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Чепеларе, 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, поради необходимостта от
осигуряване на образователно-възпитателния процес и спортната подготовка в една сграда изменям
Заповед № РД-14-18 от 22.03.2006 г. в частта адрес,
както следва: думите „ул. „Дичо Петров 4Г“ се
заменят с „ул. Спортна 17“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

3030

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 25 март 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП, след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство – Севли-

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ево, чрез бюджета на Община Севлиево, подписан
от министъра на образованието, младежта и
науката и от кмета на община Севлиево, писмо
с изх. № 04-06-68 от 1.03.2013 г. от министъра на
финансите за извършена промяна в бюджетните
взаимоотношения на общината с централния
бюджет за 2013 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 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, определям
Професионална гимназия по керамика и мебелно
производство – гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, със статут на общинско училище
по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Н. Милошев
3031
ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 25 март 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Видин, 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, във връзка с обучението в
професионалните направления от областта на
туризма, считано от 1.08.2013 г. преобразувам
Професионална гимназия по облекло и хранене
„Михалаки Георгиев“ – Видин, в Професионална
гимназия по туризъм – Видин, община Видин,
област Видин, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на Професионална гимназия по
облекло и хранене „Михалаки Георгиев“ – Видин,
ще продължи да се ползва от преобразуваната
Професионална гимназия по туризъм – Видин.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия по облекло и хранене „Михалаки
Георгиев“ – Видин, да се съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по туризъм – Видин.
4. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваната гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Н. Милошев
3032
ЗАПОВЕД № РД-14-23
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна детска градина „Морско конче“ – Варна,

ВЕСТНИК
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изменям Заповед № РД-14-23 от 5.03.2007 г. (ДВ,
бр. 24 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-176 от 14.06.2007 г. (ДВ, бр. 54 от 2007 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-276 от 15.10.2007 г. (ДВ,
бр. 88 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-09 от 11.02.2008 г. (ДВ, бр. 26 от 2008 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-14-87 от 11.02.2011 г. (ДВ,
бр. 81 от 2011 г.), както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Анета Петкова Стойчева“ се
заменя с „Детската градина се управлява и представлява от Анита Димитрова Христова“.
Министър:
Н. Милошев
3088
ЗАПОВЕД № РД-14-24
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна целодневна детска градина „Патиланци“ – с. Братово, община Бургас, изменям Заповед
№ РД-14-71 от 29.07.2011 г. (ДВ, бр. 64 от 2011 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-14-13 от 20.02.2012 г.
(ДВ, бр. 19 от 2012 г.), както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Слава Манчева Манолова“ се
изменя с „Детската градина се управлява и представлява от Мара Тодорова Драганова“.
Министър:
Н. Милошев
3089
ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна детска градина „Чуден свят“ – София,
изменям Заповед № РД-14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ,
бр. 29 от 1996 г.), изм. със Заповед № РД-14-242 от
18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-47 от 4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.),
както следва:
В изречение първо думите: „Уандър груп“ – АД,
управлявано и представлявано от Даниела Северинова Манолова“ да се заменят с „Даниела
Северинова Лалова“.

3090

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
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за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Камелира“ – ООД, представлявано от Атанас
Нанков Пирянков, ЕИК 200306636, със седалище и
адрес на управление София 1421, район „Лозенец“,
ул. Равнец 8, да открие Частна целодневна детска
градина „Камелини Монтесори“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Камелини Монтесори“ – София,
е: София, район „Витоша“, ул. Студен кладенец 8,
УПИ V-175, п. VІ по плана на София.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Витоша“, ул.
Студен кладенец 8, УПИ V-175, п. VІ по плана
на София.
5. Детската градина се управлява и представлява от Евгения Стефанова Димитрова-Минева.
Министър:
Н. Милошев
3091
ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частно средно общообразователно училище „Свети
Георги“ – София, изменям Заповед № РД-14-99 от
18.06.2004 г. (ДВ, бр. 58 от 2004 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-57 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.),
изм. със Заповед № РД-14-130 от 25.08.2010 г. (ДВ,
бр. 72 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-48 от
4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Уандър груп“ – АД,
ЕИК 831728164, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Генерал Тотлебен
2, вх. А, ет. 5, ап. 12, управлявано и представлявано
от Даниела Северинова Манолова“ се заменят с
„Даниела Северинова Лалова“.
Министър:
Н. Милошев
3092
ЗАПОВЕД № РД-14-28
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3
и 4 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частно основно училище с ранно чуждоезиково
обучение „Българско школо“ – София, изменям
Заповед № РД-14-15 от 5.04.1999 г. (ДВ, бр. 41 от
1999 г.), както следва:

ВЕСТНИК
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1. В изречение първо думите: „Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение
„Българско школо“ се заменят с „Частно средно
общообразователно училище „Българско школо“.
2. В изречение второ след думите „основно
образование“ се прибавя „удостоверение за завършено средно образование и диплома за средно
образование“.
3. Изречението „Адресът на училището е
София, район „Лозенец“, кв. ВЕЦ „Витоша“, ул.
Екатерина Ненчева 1 (ул. 448 № 1)“ се заменя
с „Адресът на детската градина е София, ж.к.
„Младост 2“, УПИ ХІV-2463, 2557, кв. 18, бул.
Александър Малинов.“
4. Училището се управлява и представлява от
Евгения Павлова Елмазова.

3093

Министър:
Н. Милошев

ЗАПОВЕД № РД-14-29
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж за
летателно обучение „Бриз авиейшън“ – София,
изменям Заповед № РД-14-62 от 15.05.2012 г. (ДВ,
бр. 42 от 2012 г.), както следва:
В т. 1 след думите „дневна форма на обучение“
се прибавя „и задочна форма на обучение“.

3094

Министър:
Н. Милошев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-63
от 26 март 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 26 март 2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Смолян, област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 2150 от 21.11.2012 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за град Смолян.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът, предвид програмния профил на
разпространяваните на територията на град
Смолян радиопрограми и с оглед демографската картина на района (по данни, публикувани
на електронната страница на НСИ), показваща
относително висок дял на младите хора, намира
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за целесъобразно една от програмите, за която
ще се издаде лицензия, да е със специализиран
профил, насочена към аудитория до 30 години,
а другата да е с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 88.2 MHz за град
Смолян.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Смолян.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 2150
от 21.11.2012 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Смолян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 октомври 2013 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 2 септември 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 24 до 26
юли 2013 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов

ВЕСТНИК
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина		
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:		
Максимална ефективна
височина на АФС:		
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:		
3086
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Приложение
88.2 MHz
гр. Смолян
ТВРТС
„Петровица“
41N33 35
24Е46 44
1270 m
до 1000 W
до 3000 W
500 m
66 dB(μV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-64
от 26 март 2013 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 26 март 2013 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Смолян, област Смолян.
След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 2150 от
21.11.2012 г. е предоставила на Съвета за електронни
медии актуална информация относно свободните
радиочестоти за град Смолян. Към решението е
приложен и проект на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, и
приложение, съдържащо съответните технически
параметри.
Съветът, предвид програмния профил на разпространяваните на територията на град Смолян
радиопрограми и с оглед демографската картина
на района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ), показваща относително висок
дял на младите хора, намира за целесъобразно
една от програмите, за която ще се издаде лицензия, да е със специализиран профил, насочена
към аудитория до 30 години, а другата да е с общ
(политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два конкурса, като честотата, за която взема това решение,
е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 99.8 MHz за град
Смолян.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
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достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания с
информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на град Смолян.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Смолян.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 2150 от 21.11.2012 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ (политематичен) профил, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Смолян, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 1 октомври 2013 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 2 септември 2013 г. (понеделник) включително на
адрес: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и от 13
до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 24 до 26
юли 2013 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина		
Географски координати:
Източна дължина			
Надморска височина на
кота терен:			
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:		
Максимална ефективна
височина на АФС:		
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:		
3087

Приложение
99.8 MHz
гр. Смолян
ТВРТС
„Петровица“
41N33 35
24Е46 44
1270 m
до 1000 W
до 3000 W
500 m
66 dB(μV/m)
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 583
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4777 (УПИ
IV – общ., кв. 13), София, местност Цариградско
шосе, обособена част от капитала на „Софийски
имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 203 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – не по-късно от 10.05.2013 г. вкл. в
приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от
13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3079
РЕШЕНИЕ № 584
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, София, местност Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 460 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 46 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3080
РЕШЕНИЕ № 585
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I, кв. 18,
м. Обеля, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, ведно със сграда – Битов
комбинат, намираща се в София, кв. Обеля, ул.
3-та, обособена част от капитала на общинско
дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 220 000 лв. (46,71 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 22 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3081
РЕШЕНИЕ № 586
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, София, ж.к. Левски – зона В, бл. 10, вх. Д,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.

3082

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 587
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 3, София, ж.к. Левски – зона В, бл. 10, вх. Г,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 74 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3083
РЕШЕНИЕ № 588
от 15 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 16.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж.к. Левски – зона В, бл. 19, вх. Г, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3084

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 20-19
от 19 и 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменението на ПУП – план за улична
регулация на обслужваща улица о.т. 205б – о.т.
205в до УПИ III-672 между кв. 43В и кв. 43Б по
плана на комплекс Лазур, гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
3109
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-13-7706-100
от 20 март 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание, местност Боровец-юг,
землище кв. Галата, община Варна, област Вар
на, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
17.01.2005 г. съдебно решение от 18.11.2004 г. по
адм. дело № 892/2003 г. на ВОС.
В ПКП се извършват следните промени:
ПИ 362 по плана на старите имотни граници
към помощния кадастрален план се записва на
наследниците на Георги Алексиев Савов с решение
№ 574 от 7.12.1998 г. на ПК – Варна.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ 4036 (КР 403) с площ 620 кв.м в регистъра се заличава „неидентифициран собственик“
и като собственик се вписват: „Георги Димитров
Русев (записан като собственик на ПИ № 381
(стар) по помощния план) за 40 кв.м ид.части“;
„Община Варна за 44 кв.м ид.части“; „Марийка
Кирова Сотирова (записана като собственик на
ПИ № 2364 (стар) по помощния план) за 20 кв.м
ид.части“; „Сидер Янчев Сидеров (записан като
собственик на ПИ № 1364 (стар) по помощния
план) за 123 кв.м ид.части“; „неидентифициран
собственик (№ 364-стар по ПКП) за 94 кв.м
ид.части“; „неидентифициран собственик (№ 363стар по ПКП) за 133 кв.м ид.части“; „наследниците
на Георги Алексиев Савов (за ПИ № 362 (стар) по
помощния план) с решение № 574 от 7.12.1998 г.
за 166 кв.м ид.части.
За НИ 3779 (КР 403) с площ 750 кв.м в регистъра се заличава „неидентифициран собственик“
и като собственик се вписват: „наследниците
на Георги Алексиев Савов за 94 кв.м ид.части с
решение № 574 от 7.12.1998 г. на ПК – Варна“; „неидентифициран собственик за 656 кв.м ид.части“.
Заличават се НИ 447 (КР 403) и НИ 450 (КР
403), като се новообразуват следните имоти:
НИ 9849 (КР 403) с площ 476 кв.м и като
собственици се вписват наследниците на Георги
Алексиев Савов с решение № 574 от 7.12.1998 г.
на ПК – Варна.
НИ 9850 (КР 403) с площ 267 кв.м за неидентифициран собственик.
НИ 9851 (КР 403) с площ от 351 кв.м за неидентифициран собственик.
Площта на имот № 9655 (пътна отсечка) се
увеличава с 36 кв.м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
15.02.2011 г. съдебно решение № 67 от 17.01.2011 г.
по адм.дело № 615/2008 г.:
Заличава се НИ № 1600 (КР 404) с площ 1174
кв.м за Ертан Исмаил Мехмед, Гюлджихан Мехмед Мехмед и Алтан Исмаил Емин, заличава
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се НИ № 4093 (КР 404) с площ 2176 кв.м за Тодор Иванов Тодоров и се отрежда новообразуван
имот № 4093 (КР 404) с площ 3350 кв.м само за
наследниците на Тодор Иванов Тодоров с Решение
№ 679 от 8.03.2000 г. на ПК – Варна.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
22.01.2010 г. съдебно решение № 2069 от 2.12.2009 г.
по адм.дело № 1044/ 2007 г. на Административния
съд – Варна:
За НИ 140 с площ 818,12 кв.м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Фроска
Климентова Лазарова с нотариален акт 16/1996,
т. ХV, д. 12869“ и като собственик се вписва
Белчо Малчев Станев с нотариален акт № 74,
том ХХІІІ, регистър № 7830, дело № 5180 от
13.06.2002 г. на СВ.
За НИ 141 с площ 971,68 кв.м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Михаил
Анастасов Наумов с нотариален акт 16/1979, т. ІІІ,
д. 967“ и като собственик се вписва Белчо Малчев
Станев с нотариален акт № 192, том ХХХІІІ, регистър № 11427, дело № 8690 от 14.07.2003 г. на СВ.
За НИ 144 с площ 946,72 кв.м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Петко Богданов“ и като собственик се вписва Белчо Малчев
Станев с нотариален акт № 13, том ХХІІІ, регистър № 8259, дело № 5177 от 16.08.2000 г. на СВ.
За НИ 145 с площ 942,96 кв.м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Кунка Горанова Русева с нотариален акт 165/1998, т. ІV, д.
2022“ и като собственик се вписва Белчо Малчев
Станев с нотариален акт № 42, том ХХХVІІ, регистър № 13222, дело № 8433 от 8.12.2000 г. на СВ.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Виница
север, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
30.06.2009 г. съдебно решение № 93 от 10.02.2009 г.
по адм.дело № 1555/2006 г. на Варненския окръжен съд:
Заличават се НИ 564 и 565 по обжалвания
ПНИ и в границите на същия се новообразуват
следните имоти:
НИ № 565 с площ 600 кв.м и като собственици се вписват Радка Михайлова Върбанова с
н.а. № 79, том ІХ, дело № 3900 от 22.05.1998 г.
за 3/4 ид. части и Дафинка Михайлова Марини
с н.а. № 79, том ІХ, дело № 3900 от 22.05.1998 г.
за 1/4 ид. части.
НИ № 564 с площ 395 кв.м и като собственик
се вписват наследниците на Костадин Димитров
Ганев с Решение № 551 от 4.09.1998 г. на ПК – Вар
на, по заявление № 40480.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
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кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 12189
от 19.10.2010 г. по адм.дело № 4213/2010 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
Заличават се НИ № 2570 и НИ № 2885 по
обжалвания ПНИ и в границите на същите се
обособява имот № 4902 (КР 517) с площ 879
кв.м и като собственик в регистъра се вписва
Добринка Събева Гаврилова и Румен Стефанов
Балкански за 800 кв.м с документ за собственост
протокол за съдебна делба от 16.12.1982 г. по
гр.дело № 3857/1982 г. на ВРС, вписан с № 159
от 30.09.1989 г., том V, вх. рег. № 6252.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 5356 от
24.04.2009 г. по адм.дело № 448/2009 г. на Върховния административен съд на Република България
и съдебно решение № 2630 от 25.02.2009 г. по адм.
дело № 13177/2008 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ се извършват следните промени:
НИ 1039 става с площ 1356 кв.м, като в регистъра собствеността се записва на наследниците на
Георги Кърджиев и Мария Харизанова с Решение
№ 936 от 25.06.2003 г. на ПК – Варна.
Новообразуват се имоти:
НИ 1170 с площ 1083 кв.м, като в регистъра собствеността се записва на наследниците
на Сиянка Стефанова Славова с протокол от
4.03.1983 г. по дело № 550/1983 г. на ВРС, вписан
на 1.04.1983 г., том ІІ, № 40.
НИ 1171 с площ 938 кв.м, като в регистъра
собствеността се записва на Юлияна Пандова
Пандова с н.а. № 23, том LІ, дело № 11494, вх.
рег. № 16391 от 26.09.2003 г.
НИ 1172 с площ 520 кв.м, като в регистъра
собствеността се записва на Иван Георгиев Кулински и Мария Николова Кулинска с договор
за доброволна делба от 29.06.2005 г., вписан в
книгите по вписвания под № 205, том Х, вх. рег.
№ 16091 от 30.06.2005 г.
НИ 1173 с площ 643 кв.м, като в регистъра собствеността се записва на Георги Иванов Кулински
с договор за доброволна делба от 29.06.2005 г.,
вписан в книгите по вписвания под № 205, том
Х, вх. рег. № 16091 от 30.06.2005 г.
Имоти 1172 и 1173 са отразени съгласно Заповед
за попълване на кадастралната основа № РП-423
от 21.09.2005 г. на кмета на район „Приморски“.
VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
13.05.2010 г. съдебно решение № 523 от 24.07.2009 г.
по адм.дело № 805/2006 г. на Варненския окръжен съд:
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Заличават се НИ № 3265 и НИ № 3375 по
обжалвания ПНИ, като се новообразува имот
№ 6997 с площ 1355,91 кв.м и в регистъра като
собственик се вписва Павел Михайлов Балкански
с нотариален акт № 58, том VІ, рег. № 2157 от
1965 г. за 1350 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
К. Базитов

ЗАПОВЕД № РД-13-7706-104
от 22 март 2013 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Акчелар, зем
лище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
1. В изпълнение на Решение № 8235 от 4.07.2008 г.
по адм.д. № 3148/2008 г. на Върховния административен съд на Република България:
Променят се границите между НИ 333 и НИ
368 по ПНИ, както следва:
НИ 368 става с площ 692,43 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Георги Георгиев Угринов
с н.а. № 90, том VІ, дело № 3107 от 28.08.1987 г.
НИ 333 става с площ 692,48 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Дафинка Георгиева
Камбурова с н.а. № 91, том VІ, дело № 3108 от
28.08.1987 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
5.12.2008 г. съдебно решение № 520 от 8.04.2008 г.
по адм.д. № 1167/2007 г. на Административния
съд – Варна, и съдебно решение № 13352 от
5.12.2008 г. по адм.д. № 8156/2008 г. на Върховния
административен съд на Република България:
За ПИ № 166 с площ 949 кв. м в регистъра към
ПНИ се заличава вписаната като собственик „Султанка Николова Радева с нот. акт 33, т. ХХХV“ и
като собственици се вписват Мариела Маринова
Янкова и Янка Иванова Янкова с нот. акт № 160,
том ІV, рег. № 15112, дело № 869 от 6.12.2001 г.,
вписан в Службата по вписванията с акт № 186, том
ХLІХ, дело № 11109, вх. рег. № 16637 от 5.12.2001 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
7.10.2008 г. съдебно решение № 139 от 11.02.2008 г.
по адм.д. № 1169/2007 г. на Административния
съд – Варна, и съдебно решение № 10125 от
7.10.2008 г. по адм.д. № 5068/2008 г. на Върховния
административен съд на Република България:
За ПИ № 167 с площ 956 кв. м в регистъра към
ПНИ се заличават вписаните като собственици
„Елка Василева Билдерова с нотариален акт
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№ 137/1961, т. VІІ; Иван Василев Билдеров с нотариален акт № 137/1961, т. VІІ; Костадин Ангелов
Митков с нотариален акт № 199/1976, т. V“ и като
собственик се вписва Мариела Маринова Янкова
с нот. акт № 161, том ІV, рег. № 15113, дело № 870
от 6.12.2001 г., вписан в Службата по вписванията
с акт № 13, том L, дело № 11138, вх. рег. № 16672
от 6.12.2001 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
27.10.2009 г. съдебно решение № 1384 от 23.10.2008 г.
по адм.д. № 698/2007 г. на Административния
съд – Варна, и съдебно решение № 12641 от
27.10.2009 г. по адм.д. № 4686/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
Новообразува се имот № 1049 с площ 518 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Община
Варна.
Новообразува се имот № 1003 с площ 224
кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Община Варна.
Новообразуван имот № 94 става с площ 1000
кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Ангел Найденов Милев с решение № Г-18 от
12.06.2003 г. на ОСЗГ – Варна, по заявление
вх. № 18П от 27.05.1998 г.
Новообразуван имот № 9514 (улица) става с
площ 4152 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Община Варна.
За НИ 76 с площ 1101 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Ивелина
Димитрова Попова“ и като собственик се вписва
Николина Малешкова Спасова за 1000 кв. м от
1101 кв. м с н.а. № 198, том ХХХ, дело № 7231,
вх. рег. № 9991 от 3.05.2006 г. на Службата по
вписванията – Варна, за 1000 кв. м от 1101 кв. м.
За НИ 80 с площ 1027 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Николина
Малешкова Спасова“ и като собственици се вписват:
– Николинка Малешкова Спасова за 3/8 ид.ч
от 1000 кв. м с н.а. № 138, том ХVІ, дело № 10639
от 16.10.1995 г.;
– Николинка Малешкова Спасова за 1/2 ид.ч от
1000 кв. м с н.а. № 112, том ХХХV, дело № 10708
от 16.10.1995 г.;
– Павлина Красимирова Тодорова за 1/16 ид.ч
от 1000 кв. м с н.а. № 76, том СІІІ, дело № 23361,
вх. рег. № 30854 от 29.12.2004 г. на Службата по
вписванията;
– Вениамин Красимиров Тодоров за 1/16 ид.ч
от 1000 кв. м с н.а. № 120, том ХХХV, дело № 7561,
вх. рег. № 12589 от 29.06.2009 г. на Службата по
вписванията – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ален
мак, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на Решение № 15538 от
16.12.2009 г. по адм.д. № 6468/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
Променят се границите на имоти № 261, 260
и 2054, както следва:
НИ № 261 става с площ 934,91 кв. м за Параскева Василева Ангелова с договор за доброволна
делба, вписан в СВ с № 163 от 14.07.1998 г., том
ІV, рег. № 6333.
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НИ № 260 става с площ 369,18 кв. м за Георги
Димитров Иванов с нотариален акт № 115 от
22.04.1994 г., том ХІІІ, дело № 6403.
НИ № 2054 с площ 436,80 кв. м за Десислава Добрева Иванов с нотариален акт № 171 от
11.07.1997 г., том ХХХV, дело № 10119.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Боровец-юг, землище кв. Галата, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
23.03.2006 г. съдебно решение № 624 от 14.06.2005 г.
по адм.д. № 763/2003 г. на ВОС и влязло в законна сила на 21.03.2007 г. съдебно решение № 46 от
11.01.2006 г. по адм.д. № 746/2003 г. на ВОС:
Променят се границите на НИ 4687 (образуван от заличаването на 3891), КР 404, като се
новообразуват:
НИ 1638 (КР 404) с площ 801,69 кв. м и в
регистъра като собственик се записва „неидентифициран собственик“.
НИ 1639 (КР 404) с площ 868,37 кв.м и в
регистъра като собственик се записва Снежина
Феб Вангелова с н.а. № 143, том ХХVІІ, вх. рег.
№ 10092, дело № 9407 от 26.10.1998 г.
НИ 1642 (КР 404) с площ 900 кв. м и в регистъра като собственик се записва наследници
на Радка Янева Толева с н.а. № 33, том ХІ, дело
№ 3198 от 20.06.1990 г.
НИ 4686 (КР 404) с площ 885,07 кв. м и в регистъра като собственик се записва Сергей Ивайлов Цолов с н.а. № 177, том ХСV, рег. № 29673, д.
№ 22667 от 6.11.2006 г.
НИ 4687 (КР 404) с площ 1917,25 кв.м и в
регистъра като собственик се записва „неидентифициран собственик“.
НИ 4715 (КР 404) с площ 46,52 кв.м за второстепенна улица в регистъра като собственик се
записва Кметство Галата, община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.09.2004 г. съдебно решение от 9.07.2004 г. по
адм.д. № 1413/2003 г. на ВОС и влязло в законна
сила на 23.07.2007 г. съдебно решение № 512 от
29.05.2007 г. по адм.д. № 1413/2003 г. на ВОС:
За ПИ 270 (стар) по ПКП вместо „неидентифициран собственик“ се вписват наследниците
на Петър Еремиев Петров с решение № 616 от
14.06.1999 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 50253.
За НИ 576 (КР 403) с площ 599 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Стефана
Стефанова Попова с решение № 11/1 от 21.06.1978 г.
За НИ 577 (КР 403) с площ 600 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Донка Тодорова Иванова с решение № 11/1 от 21.06.1978 г.
За НИ 578 (КР 403) с площ 600 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Иван Андреев Каров със Заповед № 1880 от 14.09.1999 г. и
извършено плащане.
За НИ 580 (КР 403) с площ 747 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Николай
Вълков Колев с решение № 66 от 9.03.1983 г.
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За НИ 581 (КР 403) с площ 600 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Киро Николов Кирицовски с н.а. № 97, том ХХХІІ, дело
№ 14736 от 1994 г.
За НИ 582 (КР 403) с площ 600 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Стойна
Иванова Спирова с удостоверение № 247/1978 г.
за предоставено право на ползване, оценителен
протокол № 6679 от 6.06.1994 г. от км. Галата и
извършено плащане.
За НИ 583 (КР 403) с площ 707 кв. по ПНИ в
регистъра като собственици се вписват:
– наследниците на Петър Еремиев Петров за
653 кв. м ид. части с решение № 616 от 14.06.1999 г.
на Поземлена комисия – Варна, по заявление
вх. № 50253;
– община Варна за 54 кв. м ид. части.
За НИ 586 (КР 403) с площ 759 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственик се вписва Димитър
Стоянов Стамов съгласно решение № 11/1 от
21.06.1978 г.
За НИ 3196 (КР 403) с площ 1216 кв. м по
ПНИ в регистъра като собственици се вписват:
– наследниците на Петър Еремиев Петров
за 1046 кв. м ид. части с решение № 616 от
14.06.1999 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 50253;
– наследниците на Павел Иванов Караиванов за 37 кв. м ид. части с решение № 574 от
7.12.1998 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 50285;
– община Варна за 68 кв. м ид. части;
– община Варна за 65 кв. м ид. части.
За НИ 3197 (КР 403) с площ 364 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственици се вписват:
– наследниците на Петър Еремиев Петров за
33 кв. м ид. части с решение № 616 от 14.06.1999 г.
на Поземлена комисия – Варна, по заявление
вх. № 50253;
– наследниците на Павел Иванов Караиванов за 291 кв. м ид. части с решение № 574 от
7.12.1998 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 50285;
– община Варна за 40 кв. м ид. части.
За НИ 3793 (КР 403) с площ 642 кв.м по ПНИ
в регистъра като собственици се вписват:
– наследниците на Йордан Златев Спасов за 314
кв. м ид. части с решение № 619 от 24.06.1999 г.
на Поземлена комисия – Варна, по заявление
вх. № 50183;
– наследниците на Петър Еремиев Петров за
106 кв. м ид. части с решение № 616 от 14.06.1999 г.
на Поземлена комисия – Варна, по заявление
вх. № 50253;
– наследниците на Павел Иванов Караиванов за 99 кв. м ид. части с решение № 574 от
7.12.1998 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 50285;
– община Варна за 123 кв. м ид. части.
За НИ 4170 (КР 403) с площ 381 кв. м по ПНИ
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Петър Еремиев Петров с решение № 616
от 14.06.1999 г. на Поземлена комисия – Варна,
по заявление вх. № 50253.
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За имот 9615 – път с площ 4343 кв. м по
ПНИ, в регистъра се заличава вписаният като
собственик „Кметство Галата, община Варна“ и
като собственик се вписва Община Варна.
Към имот 9616 – път, се придават 46 кв. м с
цел осигуряване на достъп до имот 4170.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение в частта за
имот 270 (стар) и имоти № 576, 577, 578, 580, 581,
582, 583, 586, 3196, 3197, 3793, 4170, 9615 и 9619 по
ПНИ (КР 403).
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влезли в законна сила
на 18.11.2008 г. съдебни решения с № 107 от
1.02.2008 г. и № 439 от 27.03.2008 г. по адм.д.
№ 700/2007 г. на Административния съд – Варна,
и съдебно решение № 1681 от 9.12.2008 г. по адм.д.
№ 351/2007 г. на Административния съд – Варна,
потвърдено с Решение № 7984 от 16.06.2009 г. по
адм.д. № 2695/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
Заличават се новообразувани имоти 150, 152 и
795 по обжалвания ПНИ, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 937 с площ 892 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Христофор Добрев Вилл
с н.а. № 37, том І, рег. № 1005, дело № 34 от
13.02.2003 г., вписан в Службата по вписванията с
акт № 21, том VІ, вх. рег. № 2035 от 14.02.2003 г.,
дело № 1168.
НИ 938 с площ 1060 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Дойчин Цветков Панайотов с
н.а. № 172 от 19.12.1984 г., том ХІV, н.д. № 5936, за
1/2 ид. ч. от 1000 кв. м и наследниците на Цвятко
Петров Панайотов с н.а. № 19 от 4.10.1965 г., том
ХІ, дело № 3621.
НИ 939 с площ 717 кв. м в регистъра се записва
като собственик Транаки Георгиев Кълчиклиев с
н.а. № 6, том І, рег. № 191, дело № 9 от 18.01.2001 г.,
вписан в Службата по вписванията с акт № 32,
том І, дело № 258, вх. рег. № 425 от 19.01.2001 г.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Горна
Трака, землище кв.Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 267 от
7.04.2009 г. по адм.д. № 1578/2006 г. на Варненския окръжен съд и съдебно решение № 5929 от
5.05.2010 г. по адм.д. № 11964/2009 г. на Върховния
административен съд:
За имот № 1091 с площ 600 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик „Драган
Иванов Бояджиев с нотариален акт № 195 от
14.03.1997, т. V, д. № 3632“ и като собственик се
вписва Петър Емилов Кирязов с нотариален акт с
№ 170, т. ІІ, д. № 365 от 22.03.2005 г., вписан в СВ
с акт № 42, том ХІХ, дело № 4322, от 23.03.2005 г.,
вх. рег. № 5912.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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VІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Кочмар
(„Възраждане“ V – VІ м.р.), част от КР 505, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
7.04.2011 г. съдебно решение № 527 от 7.03.2011 г.
по адм.д. № 3362/2010 г. на Административния
съд – Варна:
За имот № 247 с площ 446,70 кв. м по ПНИ в
регистъра се заличава вписаният „като съсобственик Златко Христов Стоянов“ и като единствен
собственик се вписва Христо Иванов Момчилов
с н.а. № 52, том ІІ, рег. № 3822, дело № 777 от
2.11.1999 г., вписан в СВ № 82, том ХІХ, 3.11.1999 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
24.06.2010 г. съдебно решение № 989 от 9.06.2009 г.
по адм.д. № 2728/2008 г. на административния
съд – Варна, и съдебно Решение № 5372 от
26.04.2010 г. по адм.д. № 10791/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
Заличават се НИ № 1031 (КР 517) и НИ № 4020
(КР 517) по обжалвания ПНИ, като се новообразува имот № 1031 (КР 517) с площ 1016,25 кв.м и
в регистъра като собственици се вписват:
– Пламен Лефтеров Ненов за 600 кв. м ид. части
с н.а. № 96 от 26.04.1994 г., том ХІV, дело № 6722;
– Атанас Иванов Йорданов за 416,25 кв. м
ид. части с Решение № 590 от 15.02.1999 г. на
ПК – Варна. Съгласно приложеното копие от
удостоверение за идентичност на лице с различни
имена № ИО-141 от 5.11.2003 г. Атанас Иванов
Жеков и Атанас Иванов Йорданов са имена на
едно и също лице в Решение № 590 от 15.02.1999 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
5.06.2009 г. съдебно решение № 727 от 29.04.2009 г.
по адм.д. № 2291/2008 г. на Административния
съд – Варна:
Заличават се новообразувани имоти № 1051
(КР 517) и № 4471 (КР 517) по обжалвания ПНИ,
като се новообразува имот № 4815 (КР 517) с
площ 882 кв. м и в регистъра като собственик се
записва Иван Ефремов Петров с н.а. № 45, том
ХХІІІ, дело № 10701 от 14.07.1994 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 13.12.2009 г. съдебно решение № 1902 от
12.11.2009 г. по адм.д. № 2746/2008 г. на Административния съд – Варна:
За имот № 246 (КР 516) с площ 729 кв. м
по ПНИ в регистъра се заличават „наследници
Костадин Димов за 211 кв. м ид.ч., държавно за
54 кв. м ид.ч. и неидентифициран собственик
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за 464 кв. м ид.ч.“ и като собственик се вписва
Димитър Георгиев Калчев с н.а. № 156, т. ХІХ,
дело № 9078 от 13.06.1994 г. за 600 кв. м ид. части.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
1.12.2010 г. съдебно решение № 1729 от 22.10.2009 г.
по адм.д. № 3272/2008 г. на Административния
съд – Варна, и съдебно решение № 14637 от
1.12.2010 г. по адм.д. № 2730/2010 г. на Върховния
административен съд на Република България:
Променят се границите и площта на новообразуван имот 229 (КР 516), който става с площ
600 кв. м, записан в регистъра на Радка Денчева
Михалева с н.а. № 89, том ХLІІ, дело № 19695
от 27.12.1994 г.
Променят се границите и площта на новообразуван имот 228 (КР 516), който става с площ 570
кв. м, като няма промяна в регистъра на вписания
собственик Румяна Иванова Куртева с н.а. № 128
от 19.12.1994 г.
Променят се границите и площта на новообразуван имот 230 (КР 516), който става с площ 578
кв. м, като няма промяна в регистъра на вписания
като собственик Илия Христов Симеонов с други
№ 604 от 22.12.1993 г.
Намалява се с 14 кв. м площта на ПИ 9549
(КР 516), улица на община Варна.
Променят се границите и площта на имот 4643
(КР 516) по ПНИ (ПИ 10135.2516.4759 по кадастралната карта).
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
3.11.2009 г. съдебно решение № 236 от 18.02.2009 г.
по адм.д. № 2049/2008 г. на Административния
съд – Варна, и на влязло в законна сила на
30.06.2009 г. съдебно решение № 991 от 9.06.2009 г.
по адм.д. № 2260/2008 г. на Административния
съд – Варна:
Заличават се новообразувани имоти № 1323
(КР 517), 4313 (КР 517), 1324 (КР 517) и 4312 (КР
517), като се новообразуват следните имоти:
НИ 4811 (КР 517) с площ 1240,05 кв.м и в регистъра като собственици се вписват: за 231 кв. м
ид. части на наследниците на Костадин Димов/
Арати Димова с Решение № 1540 от 27.12.2007 г.
на Общинската служба по земеделие и гори – Варна, по заявление вх. № 40161; за 1009 кв. м ид.
части на наследниците на Анти Янулова Ставрева
с Решение № 597 от 10.03.1999 г. на Поземлена
комисия – Варна, по заявление вх. № 40620.
НИ 4812 (КР 517) с площ 1036,07 кв. м и в регистъра като собственици се вписват: за 600 кв. м
Йордан Илиев Петров с н.а. № 197 от 28.05.1996 г.,
т. ХІV, д. № 4528; за 437 кв. м Пенка Маринова
Петрова с н.а. № 44, том ІІ, рег. № 2929, дело
№ 171 от 15.03.2002 г.
НИ 4813 (КР 517) с площ 710,84 кв.м и в регистъра като собственик се вписва Анка Николова
Моравиева с протокол от 4.02.2008 г. по гр.д.
№ 6354/2006 г. на ВРС.
НИ 4814 (КР 517) с площ 598,36 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Димчо
Атанасов Димов с н.а. № 18, том ІХ, дело № 2347
от 25.03.1996 г. и протокол от 4.02.2008 г. по гр.д.
№ 6354/2006 г. на ВРС.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила на
8.12.2009 г. съдебно решение № 1801 от 30.10.2009 г.
по адм.д. № 1968/2008 г. на Административния
съд – Варна:
За НИ 553 (КР 516) с площ 600 кв. м по ПНИ
в регистъра се заличава вписаният като собственик „наследници Никола Шидеров Янев“ и като
собственик се вписва Христо Тодоров Георгиев с
удостоверение № 360/1979 г., оценителен протокол
№ 1605 от 24.09.1993 г. и извършено плащане от
17.08.1994 г.
Промяна се извършва и в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
7. В изпълнение на влязло в законна сила на
10.06.2009 г. съдебно решение № 704 от 27.04.2009 г.
по адм.д. № 2668/2008 г. на Административния
съд – Варна:
Заличава се НИ 2502 (КР 517) с площ 1669
кв. м, като се новообразуват имоти:
НИ 2502 (КР 517) с площ 854,05 и в регистъра
като собственик се вписват наследниците на Вълчо
Андреев Вълчев с н.а. № 59, том ІІІ, дело № 1474
от 4.02.1997 г. за 600 кв. м.
НИ 4860 (КР 517) с площ 742,24 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Иван Георгиев
Генчев със Заповед № 4455 от 15.12.2011 г. на кмета
на община Варна, по § 4а, ал. 5 ПЗРЗСПЗЗ за 600
кв. м за имот пл. № 1502 по КП 1987 г.
НИ 4861 (КР 517) с площ 72,51 кв. м – улица
на община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
8. В изпълнение на влязло в законна сила на
31.05.2009 г. съдебно решение № 680 от 23.04.2009 г.
по адм.д. № 10 0/20 09 г. на А дминист ративния съд – Варна, и съдебно Решение № 790 от
12.05.2009 г. по адм.д. № 100/2009 г. на Административния съд – Варна:
За новообразуван имот № 2788 (КР 517) с площ
1046 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като документ за собственост „нотариален акт
№ 163 от 11.02.2004 г., т. І, р. 1944, д. № 1362“ и
като документ за собственост се вписва договор
за доброволна делба № 264, т. І, рег. № 2060 от
25.03.1992 г. за 1000 кв. м.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
9. В изпълнение на съдебно решение № 313 от
27.02.2009 г. по адм.д. № 2276/2008 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение № 96
от 5.01.2010 г. по адм.д. № 7256/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
За новообразуван имот № 1855 (КР 517) с площ
877 кв. м в регистъра се заличават вписаните като
собственици „наследници Никола Киров Колев за
503 кв. м ид.ч. и наследници Домна Тодорова Парашкевова за 374 кв. м ид.ч.“ и като собственик се
вписва Стоян Крумов Попов с н.а. № 148, том ІХ,
дело № 4810 от 1.04.1994 г. за 600 кв. м ид. части.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
10. В изпълнение на съдебно решение № 1202
от 8.07.2009 г. по адм.д. № 2087/2008 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение
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№ 6763 от 25.05.2010 г. по адм.д. № 14880/2009 г.
на Върховния административен съд на Република
България:
За имот № 2042 (КР 517) с площ 609 кв. м в
регистъра се заличава вписаният като собственик
„Петко Никифоров Дянков с нотариален акт № 16
от 28.12.1993 г., т. ХІ, д. № 16331 за 600 кв. м ид.ч.“
и като собственик се вписва Венелин Петков
Дянков за 600 кв. м ид. части с н.а. № 155, том
ІІ, вх. рег. № 5042, нот.д. № 277 от 16.06.2006 г.
на нотариус Павлина Симеонова, рег. № 335 на
НК, РС – Варна, вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт № 21, том ХLV, вх. рег.
№ 14393, дело № 10647.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
11. В изпълнение на влязло в законна сила
на 27.07.20 09 г. съдебно решение № 1347 от
23.07.2009 г. по адм.д. № 2277/2008 г. на Административния съд – Варна:
За НИ 1950 (КР 517) с площ 1210 кв. м се заличава „Констанца Константинова“ и в регистъра
като собственик се вписва „БИЛД“ – ЕООД, с
нотариален акт № 192, том І, рег. № 2218, дело
№ 172 от 8.06.2006 г. на нотариус Орлин Стефанов,
рег. № 196 на НК, РС – Варна, вписан в Службата
по вписванията – Варна, с акт № 14, том ХLІІ,
дело № 99151, вх. рег. № 13499 от 8.06.2006 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
12. В изпълнение на влязло в законна сила
на 27.09.2010 г. съдебно решение № 1245 от
13.07.2009 г. по адм.д. № 2551/2008 г. на Административния съд – Варна:
За НИ 233 с площ 584 кв. м се заличават вписаните като собственици: „наследници Костадин
Димов за 188 кв. м ид.ч., Община гр. Варна за
48 кв. м ид.ч., наследници Ефросина Григорова
Събева за 348 кв. м ид.ч.“ и в регистъра като собственици се вписват Тодор Тодоров Караславов с
ЕГН **********, Тодор Тодоров Караславов с ЕГН
**********, Георги Тодоров Караславов и Галина
Тодорова Караславова с нотариален акт № 110,
том ХІ, рег. № 14352, нот.д. № 2074 от 22.12.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с
акт № 4, том СХХVІІІ, дело № 30031, вх. рег.
№ 38481 от 27.12.2006 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
VІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Свети Никола – строителни граници по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1176
от 2.07.2009 г. по адм.д. № 144/2008 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение
№ 5551 от 28.04.2010 г. по адм.д. № 11915/ 2009 г.
на Върховния административен съд на Република
България:
НИ 406 става с площ 3073,52 кв. м и в регистъра не се променят вписаните като собственици:
– Руска Върбанова Колева с документ протокол
за делба от 20.07.1991 г. за 1/5 ид.ч.;
– Петър Пенчев Петров с документ протокол
за делба от 20.07.1991 г. за 1/5 ид.ч.;
– Бисерка Пенчева Петрова с документ протокол за делба от 20.07.1991 г. за 1/5 ид.ч.;
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– Пенчо Петров Василев с документ протокол
за делба от 20.07.1991 г. за 1/5 ид.ч.;
– Петър Николаев Петров с документ протокол
за делба от 20.07.1991 г. за 1/5 ид.ч.
НИ 407 става с площ 476,10 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Петър Христов
Стоянов с н.а. № 188 от 23.08.2002 г., т. І, р. 1065,
д. № 47, вписан в Службата по вписванията с
вх. рег. № 11367 от 23.08.2002 г., акт № 189, том
ХХХІV, дело № 7749.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
ІХ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 31.07.2008 г. Решение № 929 от 30.06.2008 г.
по адм.д. № 2080/2007 г. на Административния
съд – Варна:
Заличават се НИ № 323, № 324 и № 325 по
обжалвания ПНИ, като се новообразува имот
№ 1174 с площ 1589 кв. м и в регистъра като собственици се вписват: Любомир Ангелов Стоенчев
с н.а. № 44, том ХІ, дело № 3443 от 22.05.1991 г.
за 500 кв. м ид.ч.; Женя Петрова Йорданова с
н.а. № 29, том ХХV, дело № 7623 от 28.07.1995 г.
за 500 кв. м ид.ч. и Радостина Димитрова Донева
с н.а. № 1, том VІ, рег. № 9115, дело № 986 от
30.06.2008 г., вписан в СВ – Варна, с акт № 188,
том LVІІІ, дело № 14830, вх. рег. № 19057 от
30.06.2008 г. за 500 кв. м ид.ч.
Не се променя новообразуван имот № 9532 с
площ 357,47 кв. м с НТП за второстепенна улица
с вписан собственик Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Х. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание, местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.08.2009 г. съдебно решение № 357 от 21.05.2009 г.
по адм.д. № 634/2006 г. и на влязло в законна
сила на 25.03.2009 г. съдебно решение № 11 от
12.01.2010 г. по адм.д. № 634/2006 г. на Варненския окръжен съд:
За имот № 6000 с площ 1639,17 кв. м по ПНИ
в регистъра към него се заличава вписаният като
собственик „Димитричка Петкова Тодорова с
документ: нотариален акт № 160 от 19.03.1998 г.,
т. ІV, д. № 1495 за 1/2 ид.ч., и с документ: съдебно решение, прекратяващо право на ползване
от 21.12.2000 г. за 1/2 ид.ч.“ и като собственик
се вписват наследниците на Георги Карагеоргиев Андреев с Решение № 590 от 15.02.1999 г.
на Поземлена комисия – Варна, по заявление
вх. № 40655.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.07.2008 г. Решение № 504 от 23.05.2007 г. по
адм.д. № 642/2006 г. на Варненския окръжен съд:
За НИ 617 с площ 600 кв. м по ПНИ в регистъра се заличава вписаният като собственик
„Николинка Полишева Боева с оценителен протокол № 1968 от 11.03.1996 г.“ и като собственик се
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вписват наследниците на Иван Йорданов Христов
с Решение № 551 от 4.09.1998 г. на Поземлена
комисия – Варна, по заявление вх. № 40201.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
25.02.2009 г. Решение № 82 от 12.02.2008 г. по
адм.д. № 784/2006 г. на ВОС и Решение № 2629
от 25.02.2009 г. по адм.д. № 6537/2008 г. на ВАС:
В ПНИ на СО Траката, землище кв. Виница,
община Варна, област Варна, за НИ 1948 с площ
627 кв. м в регистъра се заличава вписаният като
собственик „Стефка Петрова Митрева с протокол
за съдебна делба от 7.12.1988 г., д. № 2721“ и като
собственик се вписва Тодор Димитров Митев и
Петър Димитров Митев с н.а. № 196, том ХХІV,
дело № 7314 от 26.12.1990 г. за 600 кв. м.
Промяна се извършва и в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
16.08.2011 г. съдебно решение № 23 от 22.07.2011 г.
по адм.д. № 1/2011 г. на Варненския окръжен съд:
НИ 1775 с площ 599,57 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Лефтер Станев Добрев
с оценителен протокол № 1328 от 10.03.1994 г.
НИ 5035 с площ 1347,79 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Парашкев Русев Парашкевов с Решение № 511 от 1.06.1998 г. на Поземлена
комисия – Варна, по заявление вх. № 41020.
НИ 7031 с площ 881,56 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Парашкев Русев Парашкевов с Решение № 511 от 1.06.1998 г. на Поземлена
комисия – Варна, по заявление вх. № 41020.
НИ 5036 става с площ 599,75 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Тодор Величков Григоров с оценителен протокол № 1665 от 24.09.1993 г.
НИ 1777 става с площ 934,41 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците
на Киро Панайотов Янков с Решение № 757 от
1.12.2000 г. на Поземлена комисия – Варна, по
заявление вх. № 40536.
Променя се площта на НИ 9516 (път на община Варна), която се увеличава и става с площ
739,19 кв. м.
Промяна се извършва и в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на съдебно решение № 8366 от
23.06.2009 г. по адм.д. № 1989/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
Заличават се 6741 и 6742 по обжалвания ПНИ
и се новообразуват следните имоти:
НИ 6952 с площ 894 кв. м и в регистъра като
собственик се вписват наследниците на Адам
Иванов Куртев с Решение № 143 от 19.11.1993 г.
на Поземлена комисия – Варна.
НИ 6953 с площ 639 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Живко Стоянов Вълков с
н.а. № 111 от 19.07.1994 г., том ХХІІІ, дело № 10820.
НИ 441 с площ 600 кв. м за Валентин Стоянов
Вълков с н.а. № 110, том ХХІІІ, дело № 10819 от
19.07.1994 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила на
19.03.2009 г. съдебно решение № 121 от 23.02.2009 г.
по адм.д. № 816/2006 г. на Варненския окръжен
съд:
Новообразувани имоти № 55, № 56 и № 9524
се променят, както следва:
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НИ 55 става с площ 1087 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват: наследниците на
Никола Атанасов Кощиев за 34 кв. м ид.ч. с
Решение № 529 от 7.07.1998 г. на ПК – Варна;
наследниците на Костадин Атанасов Кощиев за
828 кв. м ид.ч. с Решение № 597 от 10.03.1999 г.
на ПК – Варна; Община Варна за 225 кв. м ид.ч.
без документ за собственост.
НИ 56 става с площ 600 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Николинка Георгиева
Михайлова с н.а. № 66, том ХLІХ, дело № 18236
от 1.12.1994 г.
НИ 9524 става с площ 1546 кв. м и в регистъра се
записва – второстепенна улица на община Варна.
7. В изпълнение на влязло в законна сила
на 2.12.2009 г. Решение № 569 от 20.10.2009 г. по
адм.д. № 631/2006 г. на Варненския окръжен съд:
НИ 40 става с площ 746,74 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Недко Тодоров
Николов с документ – н.а. № 173 от 14.02.1994 г.,
том 4, дело № 2050 за 600 кв. м ид.ч.
НИ 41 става с площ 599,59 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Тончо Павлов
Богоев с документ – н.а. № 11 от 12.04.1994 г.,
т. 12, д. № 5807.
НИ 42 става с площ 600,20 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Маргарита Иванова
Борисова – н.а. № 412 от 26.11.1993 г.
Новообразува се имот № 6965 с площ 426,64
кв.м и в регистъра като собственик се вписват
наследниците на Катина Стоянова Транакиева с
Решение № 1369 от 19.06.2006 г. на ОСЗГ – Варна,
по заявление вх. № 40564.
Новообразува се имот № 9641 с площ 69,33
кв. м с НТП за второстепенна улица и в регистъра като собственик се вписва Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Базитов
3049

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 17-5
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти № 72624.497.56
(общински); 72624.509.115 (държавен); 72624.621.106
(общински); 72624.621.107 (държавен) и 72624.497.57
(общински) във връзка с провеждане на трасе на
водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част“ в имоти № 72624.497.75 и 72624.497.74
в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

3071

Председател:
А. Табаков
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ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 296
от 8 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Долни чифлик, одобрява ПУП – ПР (приложение 1.5) на УПИ ХVІІІ, кв. 11 по регулационния
план на Вилна зона, с. Шкорпиловци, одобрен със
Заповед № 287 от 28.05.1994 г. на кмета на община
Долни чифлик.

3072

Председател:
Ж. Жеков

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 340
от 1 март 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 135,
ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПУР на плана на
гр. Костинброд за промяна на уличната регулация на
улица от о.т. 520-о.т. 527-о.т. 528 и о.т. 901 (северната
част на улица Първи май) по направеното заснемане
на място съгласно приложеното проектопредложение.

3058

Председател:
В. Михайлов

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 637
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 066037 в
землището на с. Събрано, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Нова Загора, пред Административния съд – Сливен.

3055

Председател:
К. Тачев

РЕШЕНИЕ № 639
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект „Питеен водопровод от поземлен имот (ПИ)
000186 до ПИ 000206“ в землището на с. Полско
Пъдарево, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр.
Нова Загора, до Административния съд – Сливен.

3056

Председател:
К. Тачев
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11. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 март 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6628690
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3129367
Инвестиции в ценни книжа
18586916
Всичко активи:
28344973
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8832126
Задължения към банки
7812671
Задължения към правителството
и бюджетни организации
3916323
Задължения към други депозанти
1807303
Депозит на управление „Банково“
5976550
Всичко пасиви:
28344973
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 март 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
44220
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1493034
Дълготрайни материални и
нематериални активи
168392
Други активи
9385
Депозит в управление „Емисионно“
5976550
Всичко активи:
7691581
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2784823
Други пасиви
28089
Всичко задължения:
2812912
Основен капитал
20000
Резерви
4681748
Неразпределена печалба
176921
Всичко собствен капитал:
4878669
Всичко пасиви:
7691581
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
3095
469. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 0469/2011/000174 от 19.03.2013 г. възлага на Сергей Петров Цветков с адрес: Перник, кв. Твърди
ливади 21, ап. 24, следните недвижими имоти,
представляващи: самостоятелен обект в сграда – студио А2, с идентификатор 57491.19.247.1.4,
намиращо се на първи етаж в секция „А“ от ваканционен комплекс, с площ 56,08 кв. м, състоящо
се от коридор, дневна с кухненски бокс, балкон,
баня с тоалетна, при граници: от североизток – фасаден зид, от северозапад – коридор, от югоизток – фасаден зид, от югозапад – апартамент А4,
отгоре – апартамент А6, отдолу – складове А4,
А5, А6 и А7, ведно с 2,754 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж, както и склад А2, намиращ се на сутеренен етаж
в секция „А“, с площ 6,21 кв. м, при граници:
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о т североиз т ок – вън шен зи д, о т с еверозапад – склад А1, от югоизток – склад А3, от югозапад – коридор, отгоре – студио А1, отдолу – терен,
ведно с 0,100 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж, за сумата 10 011
лв.; самостоятелен обект в сграда – апартамент
А4, с идентификатор 57491.19.247.1.3, намиращ
се на първи етаж в секция „А“ от ваканционен
комплекс, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, балкон, спалня, баня с тоалетна, при
граници: от североизток – студио А2, от северозапад – апартамент А3, от югоизток – калканен
зид със секция „Б“, от югозапад – фасаден зид,
отгоре – апартамент А8, отдолу – складове А8,
А9, А10 и А11, ведно с 2,634 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж,
както и склад А4, намиращ се на сутеренен етаж
в секция „А“, с площ 8,03 кв. м, при граници: от
североизток – външен зид, от северозапад – склад
А3, от югоизток – склад А5, от югозапад – коридор, отгоре – студио А2, отдолу – терен, ведно с
0,129 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.;
самостоятелен обект в сграда – апартамент А10,
с идентификатор 57491.19.247.1.12, намиращ се на
трети етаж в секция „А“ от ваканционен комплекс, с площ 58,42 кв. м, състоящ се от коридор,
дневна с кухненски бокс, балкон, спалня, баня с
тоалетна, при граници: от североизток – фасаден
зид, от северозапад – апартамент А9, от югоизток – фасаден зид, от югозапад – апартамент
А12, отгоре – студио А14, отдолу – апартамент
А6, ведно с 3,087 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж, както и склад
А10, намиращ се на сутеренен етаж в секция
„А“, с площ 8,16 кв. м, при граници: от североизток – коридор, от северозапад – склад А11, от
югоизток – склад А9, от югозапад – външен зид,
отгоре – апартамент А4, отдолу – терен, ведно с
0,131 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.;
самостоятелен обект в сграда – апартамент А6,
с идентификатор 57491.19.247.1.8, намиращ се на
втори етаж в секция „А“ от ваканционен комплекс, с площ 58,42 кв. м, състоящ се от коридор,
дневна с кухненски бокс, балкон, спалня, баня с
тоалетна, при граници: от североизток – фасаден
зид, от северозапад – апартамент А5, от югоизток – фасаден зид, от югозапад – апартамент А8,
отгоре – апартамент А10, отдолу – студио А2,
ведно с 3,087 % ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж, както и склад
А6, намиращ се на сутеренен етаж в секция
„А“, с площ 5,82 кв. м, при граници: от североизток – склад А5, от северозапад – коридор,
от югоизток – външен зид, от югозапад – склад
А7, отгоре – студио А2, отдолу – терен, ведно с
0,093 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.;
самостоятелен обект в сграда – студио Б19, с
идентификатор 57491.19.247.1.34, намиращо се
на пети етаж в секция „Б“ от ваканционен комплекс, с площ 57,63 кв. м, състоящ се от дневна с
кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна,
при граници: от североизток – студио Б17, от
северозапад – фасаден зид, от югоизток – апартамент Б20, от югозапад – фасаден зид, отгоре – покрив, отдолу – апартамент Б15, ведно с
1,980 % ид. части от общите части на сградата и
от правото на строеж, както и склад Б19, намиращ се на сутеренен етаж в секция „Б“, с площ
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7,20 кв. м, при граници: от североизток – склад
Б20, от северозапад – калканен зид със секция
„А“, от югоизток – коридор, от югозапад – склад
Б18, отгоре – студио Б1, отдолу – терен, ведно с
0,116 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.;
самостоятелен обект в сграда – апартамент Г17,
с идентификатор 57491.19.247.2.41, намиращ се на
пети етаж в секция „Г“ от ваканционен комплекс,
с площ 56,44 кв. м, състоящ се от коридор, дневна
с кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна,
при граници: от североизток – фасаден зид, от
северозапад – фасаден зид, от югоизток – апартамент Г18, от югозапад – апартамент Г19, отгоре – покрив, отдолу – апартамент Г13, ведно с
1,591 % ид. части от общите части на сградата и
от правото на строеж, както и склад Г17, намиращ
се на сутеренен етаж в секция „Г“, с площ 4,74
кв. м, при граници: от североизток – склад Г18,
от северозапад – калканен зид със секция „В“,
от югоизток – коридор, от югозапад – склад Г18,
отгоре – апартамент Г3, отдолу – терен, ведно с
0,062 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.;
самостоятелен обект в сграда – апартамент Г18,
с идентификатор 57491.19.247.2.42, намиращ се
на пети етаж в секция „Г“ от ваканционен комплекс, с площ 56,79 кв. м, състоящ се от коридор,
дневна с кухненски бокс, тераса, спалня, баня с
тоалетна, при граници: от североизток – фасаден
зид, от северозапад – апартамент Г17, от югоизток – фасаден зид, от югозапад – апартамент Г20,
отгоре – покрив, отдолу – апартамент Г14, ведно
с 1,466 % ид. части от общите части на сградата и
от правото на строеж, както и склад Г18, намиращ
се на сутеренен етаж в секция „Г“, с площ 5,53
кв. м, при граници: от североизток – склад Г19,
от северозапад – калканен зид със секция „В“,
от югоизток – коридор, от югозапад – склад Г17,
отгоре – апартамент Г3, отдолу – терен, ведно с
0,073 % ид. части от общите части на сградата
и от правото на строеж, за сумата 10 011 лв.
Всички имоти се намират в поземлен имот с
идентификатор 57491.19.247 в местността Лахана
в землището на гр. Поморие, област Бургас. Имотите се продават такива, каквито са в момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
2997
639. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, отдел „Принудително изпълнение“, ИРМ Разград, на основание
чл. 239 , ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 0644/2011/000037 от 18.02.2013 г. за възлагане
на недвижим имот възлага на купувача Христофор Пенчев Христов с адрес за кореспонденция:
Разград, ул. Марин Дринов 11, ет. 3, ап. 6, следния недвижим имот, представляващ: недвижими
имоти в партерeн етаж от жилищен блок (бивш
приемателен пункт) с адрес: Разград, ул. Свети
Климент 44, ЕК-1, представляващ масивна монолитна конструкция, а именно: 1. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61710.502.6406.1.56
съгласно одобрената със Заповед № РД-18-37 от
10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта на Разград, попадащ в сграда
с идентификатор 61710.502.6406.1, с предназначение на обекта: друг вид самостоятелен обект
в сграда, с площ 34,23 кв. м, при граници на
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самостоятелния обект: на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатори 61710.502.6406.1.55
и 61710.502.6406.1.57, под обек та н я ма, на д
обекта самостоятелен обект с идентификатор
61710.502.6406.1.4, заедно с 1,05 % идеални части
от общите части на сградата и 1,05 % идеални
части от правото на строеж върху 80,56 кв. м общинска земя в Разград, кв. № 54; 2. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61710.502.6406.1.57
съгласно одобрената със Заповед № РД-18-37 от
10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта на Разград, попадащ в сграда с
идентификатор 61710.502.6406.1 с предназначение
на обекта: за търговска дейност, с площ 34,22
кв. м, при граници на самостоятелния обект: на
същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 61710.502.6406.1.56, под обекта – няма, над
обекта – самостоятелни обекти с идентификатори
61710.502.6406.1.4 и 61710.502.6406.1.5, заедно с
1,06 % идеални части от общите части на сградата
и 1,06 % идеални части от правото на строеж върху
80,56 кв. м общинска земя в Разград, кв. № 54,
а съгласно договор за покупко-продажба между
Община Разград и ЕТ „Продан Проданов – Д“
от 17.03.1997 г. двата самостоятелни обекта са
описани като един недвижим имот в партерeн
етаж от жилищен блок (приемателен пункт)
с адрес Разград, ул. Свети Климент 44, ЕК-1,
представляващ масивна монолитна конструкция
със застроена площ 68,45 кв.м, състоящ се от
основно помещение 18,95 кв.м, склад – 9,41 кв.м,
сервиз и приемателен пункт – 14,88 кв.м, работилница – 12,09 кв.м, санитарен възел 1,8 кв.м,
заедно с 2,11 % идеални части от общите части
на сградата и 2,11 % идеални части от правото
на строеж върху 80,56 кв.м общинска земя в Разград, кв. № 54, при съседи: север – улица Свети
Климент, запад – ул. Ильо Войвода, изток – вход
на ЖБ на ул. Св. Климент 44 , юг – книжарница
в ЕК-1, за сумата 17 800 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 264, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията чрез
службата по вписванията.
2996
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 5934/2009/000121 от 26.03.2013 г. възлага на Тодор Василев Тодоров с адрес: Асеновград, ул. Поп
Ангел Чолаков 37, следния недвижим имот: Група
2: апартамент № 10 в Асеновград, ул. Спортист
1А, на четвърти мансарден етаж, с площ 84,98
кв. м, при граници: на същия етаж – няма, отдолу – ап. 8, ап. 9, отгоре – покрив, ведно с 11,55 %
ид. ч. от общите части на сградата, равняващи
се на 13,66 кв. м. Строителството е извършено
в груб строеж. Монтирана е PVC дограма, без
мазилки, без настилки, без външна изолация.
Степен на завършеност – 63 %. Документ за собственост – нотариален акт за покупко-продажба
и право на строеж № 192, том V, рег. № 5238,
дело № 953 от 26.06.2007 г., за сумата 20 200 лв.,
в т.ч. 16 833,33 лв. (данъчна основа по ЗДДС) и
3366,67 лв. (ДДС). Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава у купувача от
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датата на постановлението и същото подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
3070
36. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Строителни конструкции“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в училището, София 1373,
ул. Суходолска 175, тел. 80 29 161.
3096
87. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2013 г. е извършена
продажба на следния общински имот: Поземлен
имот с идентификатор 56722.667.996, с площ 8337
кв. м – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс,
а по план за регулация на гр. Плевен – УПИ ХI667.996, кв. 2а, отреден за общественообслужващи
дейности и трафопост, намиращ се в Плевен, ж.к.
Дружба, ул. Александър Малинов 51, продаден на
„Радун“ – ООД, ЕИК 202421733, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Трите бора 15,
представлявано от Елиза Любенова Георгиева,
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1,
т. 1 НТК – публичен търг с явно наддаване, за
480 000 лв., изплатени изцяло.
3052
2. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през март 2013 г. е извършена следната продажба: обект, представляващ общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общинско търговско дружество, който се използва
за стопански цели, представляващ: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.2631.11.54
по кадастралната карта на гр. Русе, с адрес: Русе,
ул. Шести септември 90, ет. 1. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 11, разположена в
поземлен имот с идентификатор 63427.2.2631.
Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, с площ 111,70 кв. м, прилежащи
части 0,958 % идеални части от общите части
на сградата, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж 63427.2.2631.11.55,
63427.2.2631.11.53, над обекта: 63427.2.2631.11.3,
63427.2.2631.11.2, 63427.2.2631.11.1, съгласно схема
№ 369 от 16.01.2013 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Русе. Съгласно
АОС № 6730 от 27.07.2012 г. имотът представлява
магазин за хляб и хлебни изделия, изграден в
партера на блок „Русия“, ул. Шести септември 90,
със застроена площ 111,70 кв. м, заедно с 0,958 %
идеални части от общите части на сградата и от
отстъпено право на строеж. Обектът се състои
от търговска зала, две складови помещения, битовка и санитарен възел. Сградата е построена
през 1968 г. Обектът е продаден на „Мото Универсал“ – ЕООД, с достигната цена 90 959 лв.,
еднократно изплатени.
3062
38. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с ал. 10 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. Витоша
ВЕЦ – Симеоново, квартали 14 и 14б, с придружаващите схеми и материали в граници: бул. Д-р Г.
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М. Димитров, улици от о.т. 215 до о.т. 131, от о.т.
131 до о.т. 224а, от о.т. 224а – о.т. 224в – о.т. 224г
до о.т. 226а и ул. Проф. Христо Вакарелски. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Студентски“, Столична община.
3067
5. – Община Балчик на основание чл. 198,
ал. 5 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
издадена Заповед № 238 от 15.03.2013 г. на кмета
на община Балчик, с която се отменя наложената
на основание чл. 198, ал. 1, т. 1, и ал. 2 ЗУТ със
Заповед № 928 от 27.09.2012 г. строителна забрана
за в.з. Бели скали, в.з. Сборно място в землището
на гр. Балчик и местност Поляните в землището
на с. Кранево, община Балчик. Заповедта може
да бъде обжалвана по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Добрич, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“. На
основание Заповед № 262 от 25.03.2013 г. на кмета
на община Балчик е допуснато предварително
изпълнение на Заповед № 238 от 15.03.2013 г. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 60
АПК пред Административния съд – Добрич, в
3-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2956
4. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и план-схема за „Външни връзки“ – довеждащ водопровод, отвждащ (захранващ) водопровод, канализационен клон и външно ел.
захранване за обект: „Пречиствателна станция за
питейни води – с. Боженица“, намиращ се в имот
№ 083116, м. Страната, землище на с. Боженица.
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
до Общинската администрация – Ботевград.
3074
59. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ (план за застрояване) с ел. и ВиК
схеми и ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) – ел. захранване и
водоснабдяване за ПИ с идентификатор 18157.87.36
по КК на гр. Гурково за отреждане на имота
„За производствени и складови дейности – за
дървообработка“, с трасе и сервитут на ел. захранването, преминаващо през ПИ с идентификатор 18157.88.484 по КК на гр. Гурково, и трасе
и сервитут на водоснабдяване, преминаващо
през ПИ с идентификатор 18157.88.491 по КК на
гр. Гурково. Проектът се намира в стая № 5 на
Общинската администрация – гр. Гурково. 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
до общинската администрация.
3066
138. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външен ел.
кабел за захранване на обект: „Реставрация, консервация и експониране на крепостта „Маркели“
в имот 181005 по КВС за землище Карнобат“.
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Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
2941
1. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за въздушен електропровод 20 kV от нов СРС в имот 109034 през
имоти 109034, 000188 и 000178 до нов МТП 20/0,4
kV в имот 300001, землище с. Стубел, община
Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2942
4. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че служебно е изработен ПУП – ПРЗ
за УПИ V-103141 – за ЖС и общественообслужващи дейности от кв. 97, представляващ ПИ с
идентификатор 5656784.533.221 по КК на гр. Пловдив, по плана на кв. Остромила – Беломорски, по
съдебно Решение № 426 от 21.02.2012 г., което е
влязло в сила на 20.06.2012 г. Проектът е изложен
за запознаване в Районна администрация „Южен“
на Община Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Пловдив чрез район „Южен“.
2943
4. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на открити канали за водозахранването (и отливане в) р. Марица на ПИ № 000020 в м. Адата,
землището на гр. Септември, минаващи през
общински поземлени имоти № 011507, № 012673
и № 012678. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3076
50. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобрение ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за обект
„Газоснабдяване на община Харманли“, подобект:
„Разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия за газоснабдяване
на община Харманли ТТР 22В.2012“ (община
Симеоновград), с възложител „Ситигаз България“ – ЕАД, София. Част от трасето на същия
преминава през землището на с. Константиново,
община Симеоновград. Проектът е разгледан на
ОЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство
на територията) и е допуснат с решение, вписано
в протокол № 5 от 12.03.2013 г. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения срещу проекта
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могат да бъдат подавани в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до общинската администрация.
3061
12. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – ниско напрежение, от
мачтов трафопост в ПИ 67338.76.19, м. Сливенски
кър, з-ще гр. Сливен, до ПИ 67338.76.16, м. Сливенски кър, и ПИ 67338.75.6, м. Кютюклюка,
з-ще гр. Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.76.19, 67338.76.18, 67338.76.10, 67338.75.11,
67338.76.16 и 67338.75.6 – частна и общинска собственост в същото землище. Проектът е изложен
в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3053
1. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270,
участък от км 1+000 до км 32+447,20=32+550 за
землището на гр. Сливница и с. Алдомировци.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3075
59. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за канализационно отклонение за заустване
на пречистени, битови и дъждовни води от поземлени имоти № 118007, № 118008 и № 118009
в землището на с. Пряпорец, община Стара
Загора, за изграждане на обект: „Площадкова
водопроводна и канализационна мрежа, резервоар за питейно-битови нужди и пречиствателно
съоръжение“. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. 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 подробен устройствен
план до общинската администрация.
2944

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Зорка Николова Петкова
с предмет Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР на
кв. Изгрев в частта на ПИ 10135.2552.950 досежно
проектираната през северната му граница улица.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4566/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
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съобщението в „Държавенв естник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
3097
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Иванка Маринова Стоянова и Антоанета Маринова Лашкова с предмет
Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г. на ОбС – гр.
Варна, с което е приет ПУП – ПУР на с.о. „Ваялар“, с.о. „Траката“ и с.о. „Горна Трака“ в частта
относно ПИ № 10135.2723.610. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 467/2013 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен всетник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
3098
Пловдивският районен съд, XIX гр. състав,
в проведеното на 7.03.2013 г. закрито заседание
по ч.гр.д. № 3781 по описа за 2013 г., докладвано
от съдия Таня Букова, като разгледа постъпилата
молба за обезсилване на ценна книга на заповед
по чл. 560 и сл. ГПК и след като прецени, че
съдържанието є отговаря на изискванията на
чл. 561 ГПК, издава заповед за неплащане по
чл. 562 ГПК по молба на Трудовопроизводителна
кооперация „Тексим – 90“, ЕИК 000431577, със
седалище в гр. Пловдив и адрес на управление
район „Източен“, бул. 6 септември 239, представлявана от председателя Иванка Нанева Савова,
насрочва съдебно заседание на 4.06.2013 г. от 9 ч.
за обезсилване на Временно удостоверение № 8 от
27.03.2003 г. за 105 774 бр. поименни акции от капитала на „Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани
България“ – АД, ЕИК 131032463, със седалище в
гр. София и адрес на управление ул. Рачо Петков
Казанджията 8, собственост на Трудовопроизводителна кооперация „Тексим – 90“, ЕИК 000431577,
с номинална стойност 1 лв., с поредни № от
016 277 063 до 016 382 836, с право на глас в общото
събрание, с право да избира и да бъде избиран в
органите на управление на дружеството, право на
част от печалбата, гласувана от общото събрание,
за разпределение и право на част от имуществото
при ликвидация, което временно удостоверение
е подписано от изпълнителните директори на
„Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани България“ – АД, към датата на издаването му – Пол
Мълиган и Златка Дамова. Отправя покана до
държателя на посоченото в заповедта временно
удостоверение да заяви своите права най-късно
до 4.06.2013 г. от 9 ч. В случай че не стори това
в указания срок, временното удостоверение ще
бъде обезсилено. Нарежда на платеца „Кока-Кола
Хеленик ботълинг къмпани България“ – АД, ЕИК
131032463, със седалище в гр. София и адрес на
управление ул. Рачо Петков Казанджията 8, да не
извършва никакви плащания на приносителя на
горепосоченото временно удостоверение.
3099

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Плувен клуб Левски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.05.2013 г. в 12 ч. на адрес: София, п.к. 1641,
с. Владая, ул. Янкино усое 2, при следния дневен
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ред: 1. промяна в членовете на управителния
съвет на сдружението; 2. промяна в представителството на сдру жението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
3077
9. – Управите лни ят с ъвет на Бъ лгарск и
Младежки Форум (БМФ), София, на основание чл. 22 от устава на БМФ и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на Български Младежки
Форум – юридическо лице с нестопанска цел в
частна полза, на 10.05.2013 г. в 10 ч. в конферентна зала на офис „София“ на БМФ, София,
ж.к. Сердика, бл. 18, при следния дневен ред:
1. откриване на общото събрание и избор на
работни органи; 2. обобщен доклад за дейността
на БМФ; 3. вземане на решения за преминаване
на дейността на БМФ в обществена полза; 4.
приемане на промени в устава на БМФ; 5. освобождаване на председателя и разпускане на
управителния съвет; 5. избор на нов управителен
съвет и избор на председател. Регистрацията на
делегатите на общото събрание ще се извърши
на датата на провеждане на общото събрание във
фоайето пред залата от 9 до 10 ч. на 10.05.2013 г.
срещу лична карта и членска карта.
3107
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Алфа Ромео България“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението
на 19.05.2013 г. в 9 ч. в София, бул. Христофор
Колумб 42, в залата на „Еврохолд“ – АД, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2012 г.; 2. финансов отчет за
2012 г.; 3. приемане на нов бюджет на сдружението за 2013 г.; 4. персонални промени в състава
на УС на сдружението; 5. определяне на размера
на имуществената вноска за 2013 г.; проект за
решение – ОС определя размера на имуществената вноска за 2013 г.; 6. разни. Поканват се
всички членове да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица. На
основание чл. 24 от устава на сдружението при
липса на кворум общото събрание се отлага с
един час и се провежда на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
3069
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„ А РЗ Сол и д арно с т “, Со фи я , на о снова н ие
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.05.2013 г. в 18,30 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Екзарх Йосиф 1,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. финансов отчет за 2012 г.; 2. отчет на дейностите за 2012 г.;
3. промени в устава на АРЗ „Солидарност“; 4.
промени в състава на УС; 5. промяна на адреса
на седалището; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3040
14. – Управителният съвет на сдружение
„Пчеларско дружество „Акация“ – Банкя, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 18.05.2013 г. в 11 ч.
в Ритуална зала на Столичната община, район
„Банкя“, ул. Цар Симеон 1, в гр. Банкя, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя на
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управителния съвет на ПД „Акация“; 2. отчет
на председателя на контролния съвет на ПД
„Акация“; 3. избор на председател на УС на
ПД „Акация“; 4. избор на управителен съвет
на ПД „Акация“; 5. избор на контролен съвет
на ПД „Акация“; 6. промени в устава на ПД
„Акация“. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно и може да се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
присъстващите.
3006
12. – Управителният съвет на сдружение
„Морски сговор“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 25.05.2013 г. в 11 ч. в Бургас – Рибарско селище – Кораба (при лошо време – в клуба) при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението – управителен съвет; 2. отчет за
финансовото състояние на дружеството – контролен съвет; 3. избор на нови ръководни органи.
3007
11. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Супер спорт“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
29.05.2013 г. в 17 ч. във Варна, зала стадион
„Младост“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3014
3. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство на Гимназия с преподаване на
чужди езици – гр. Видин“, Видин, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква на 20.05.2013 г. в
17,30 ч. във Видин, ул. П. Р. Славейков 28, извънредно общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1. промени в съвета на
настоятелите; 2. промени в контролния съвет;
3. промени в устава; 4. разни.
3015
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лекоатлетически клуб „Локомотив 55“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.05.2013 г.
в 17 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“ в Горна Оряховица при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението през
отчетния период; 2. финансов отчет на клуба за
отчетния период; 3. избор на управителен съвет;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч. при същия дневен ред.
3042
14. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство при ОУ „Йордан Йовков“ – Доб
рич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.05.2013 г. в 17 ч. в сградата на
ОУ „Йордан Йовков“ – Добрич, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
училищното настоятелство; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет и председателя; 3. избор на членове на управителния
съвет и председател; 4. приемане на промени в
устава на училищното настоятелство; 5. разни.
3012
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17. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество „Сокол“, Оряхово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 18.05.2013 г. в 10 ч. в сградата на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода 1.01. – 31.12.2012 г.;
2. отчет за финансовото състояние на сдружението за периода 1.01. – 31.12.2012 г.; 3. избор на
председател и управителен съвет; 4. приемане
на план за работата през 2013 г. – финансов и
организационен; 5. организационни. Поканват се
членовете на общото събрание лично да участват в работата на същото. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3047
26. – Управителният съвет на сдружение
„ А лиа нс к а пи та ли за тех нолог ии и развитие“ – Пловдив, с решение от 26.03.2013 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 10.05.2013 г. в 11 ч. в седалището на сдружението – Пловдив, бул. Хр. Ботев
47, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за избор на нов ликвидатор на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на
общото събрание ще бъде отложено за 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3005
17. – Управителният съвет на сдружение
„Голф клуб“ – Пловдив, с решение от 26.03.2013 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 10.05.2013 г. в 11 ч. в
седалището на сдружението – Пловдив, бул.
Хр. Ботев 47, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове в сдружението; 2.
приемане на промени в броя и състава на управителния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на
общото събрание ще бъде отложено за 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3013
1. – Управителният съвет на Съюза на учените – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13
от устава на съюза свиква общо събрание на
пълномощниците на 21.05.2013 г. в 17 ч. в Дома
на учените в Русе, ул. Константин Иречек 16, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на СУ – Русе, през първата година от мандата;
2. приемане на годишния счетоводен отчет; проект за решение – ОС приема отчета; 3. доклад
на председателя на контролния съвет; проект
за решение – ОС приема доклада; 4. гласуване
удължаването мандата на управителния съвет с
една година; проект за решение – ОС удължава
мандата на УС с една година; 5. приемане на
бюджета за 2013 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
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място и при същия дневен ред и може да се
проведе, ако присъстват не по-малко от 1/3 от
членовете му. В противен случай събранието
се отлага за друга дата и час и на членовете
му се изпращат писмени покани. Материалите
за събранието са на разположение на пълномощниците 15 дни преди събранието в Дома на
учените всеки работен ден от 10 до 16 ч., както
и на сайта на РУ – Русе.
3101
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Хикс“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава
свиква общо събрание на 27.05.2013 г. в 17 ч. в
гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Хан Крум
50, при следния дневен ред: 1. изключване на
членове на сдружението; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. освобождаване на
членовете на УС; 4. избор на нови членове на
УС; 5. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 6. приемане на нов
устав на сдружението; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе сдъщия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се.
3110
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за руенска Света обител
„Св. Йоан Рилски Чудотворец“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 25.05.2013 г. в 16 ч. в кметството на с. Скрино, община Бобошево, област Кюстендил, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през периода 2006 – 2012 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. изменения и допълнения в устава на сдружението; 4. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет на
сдружението; 5. определяне на размера и срока
за внасяне на членския внос за 2013 г.; 6. приемане на бюджета на сдружението за следващия
отчетен период. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
3016
Татяна Боянова Бобева-Бойкї – ликвидатор
на Фондация „Т. Сент“, в ликвидация по ф. д.
№ 14428/2000 г. по описа на Софийския градски
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на фондацията да предявят вземанията си на адрес за кореспонденция – София,
ул. Любен Каравелов 90.
3020
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