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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Народното
събрание
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Народното събрание организира и
осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на този правилник.
Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда на Народното събрание в столицата, освен
когато поради изключителни обстоятелства
реши да заседава на друго място.
Г л а в а

в т о р а

КОНСТИТУИРАНЕ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ И ПРОМЕНИ В
РЪКОВОДСТВОТО
Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния
от присъстващите народни представители.
Той ръководи заседанието до избирането на
председател на Народното събрание.
(2) Народ н и т е п редс та ви т ел и пола гат
предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията
клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвен лист.
Чл. 4. (1) Под председателството на найвъзрастния народен представител се провеждат
само разисквания по избора на председател на
Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание на Народното
събрание народните представители приемат
процедурни правила за условията и реда за
избор на председател и заместник-председатели на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да
бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение най-малко на
една трета от всички народни представители,
когато е налице обективна невъзможност за
изпълнение на задълженията или системно
превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на
тяхната компетентност;
3. по писмено предложение на парламентарната група, образувана от парламентарно
представената партия или коалиция, която
ги е предложила.
(2) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание се освобождават
предсрочно при напускане на парламентарната група или при изключване от състава є,

както и при преустановяване съществуването
на парламентарната група.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда
и гласува.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 предложението се поставя на гласуване на първото
заседание след деня на постъпването му, като
се дава право на лицето да бъде изслушано.
Предложението е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите
народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1
или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен
срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни
правила, приети от Народното събрание. До
произвеждането на нов избор за председател
на Народното събрание то се председателства
от заместник-председателя, излъчен от найголямата парламентарно представена партия
или коалиция, регистрирана в Централната
избирателна комисия за самостоятелно участие
в последните избори за народни представители.
Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители 8 секретари.
Чл. 7. На следващите заседания Народното
събрание избира постоянни комисии.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 8. (1) Председателят на Народното
събрание в изпълнение на правомощията по
чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. съобщава и разпределя законопроектите
и другите предложения, внесени в Народното
събрание, между неговите комисии според
техния предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите
от Народното събрание актове;
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание
и на народните представители;
4. определя правилата за вътрешния ред в
сградите на Народното събрание и използването на материалната база след съгласуване
с Председателския съвет;
5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното
събрание;
6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното
събрание;
7. упражнява контрол върху издаването на
„Държавен вестник“, както и другите правомощия по Закона за „Държавен вестник“;
8. определя местата в пленарната зала
за народните представители, разпределени
по парламентарни групи, за членовете на
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Министерския съвет, президента и вицепрезидента на републиката, след съгласуване с
Председателския съвет;
9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация
за гласуването с чужди карти при гласуване
извън случаите по чл. 63, ал. 3;
10. осигурява и следи за спазването на
този правилник;
11. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на
службите към него;
12. назнача ва и освобож да ва гла вн и я
секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и
служителите към кабинетите на заместникпредседателите и парламентарните групи по
тяхно предложение;
13. утвърждава правилник за работата на
администрацията на Народното събрание;
14. контролира вътрешната и външната
охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане;
15. назначава и освобождава квесторите
на Народното събрание;
16. изпълнява и други функции, които са
му възложени от Конституцията, законите и
този правилник.
(2) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и
осъществяват възложените от него дейности.
(3) Председателят на Народното събрание,
след съгласуване с Председателския съвет,
определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват в ръководството
на заседанията на Народното събрание за
съответната седмица. Местата на президиума се заемат от определените със заповедта
заместник-председатели.
(4) Когато председателят на Народното
събрание реши да възложи на заместникпредседателите постоянно извършването на
дейности по ал. 1, той издава писмена заповед,
с която разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а
когато това не е направено, той се замества
от заместник-председателя, излъчен от найголямата парламентарно представена партия
или коалиция, регистрирана в Централната
избирателна комисия за самостоятелно участие
в последните избори за народни представители.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието
се ръководи от посочен от него заместникпредседател. В този случай председателят не
може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането
по този въпрос.
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(7) Председателят на Народното събрание
може да създаде Консултативен съвет по законодателството. Организацията, дейността
и съставът на съвета се уреждат с правила,
у твърдени от председателя на Народното
събрание. В заседанията на съвета могат да
участват представители на юридически лица
с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 9. (1) Председателят на Народното събрание се подпомага от Председателски съвет,
който се състои от заместник-председателите
на Народното събрание и от председателите
на парламентарните групи или упълномощени
техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите
за законодателната програма на Народното
събрание и по дневния ред;
2. периодично, но не по-рядко от един път
в месеца, се информира за изпълнението на
законодателната програма и за работата на
комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и
обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие
при възникнали конфликти между различни
парламентарни групи, както и по процедурни
и организационни въпроси от дейността на
Народното събрание.
(3) Председателският съвет се свиква от
председателя на Народното събрание по негова
инициатива или по искане на една трета от
членовете му.
Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията
на Народното събрание и го подпомагат при
извършване проверка на кворума;
2. при гласуване с компютризираната система извън случаите по чл. 63, ал. 3 съдействат за предотвратяване и санкциониране на
гласуването с чужда карта;
3. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя
резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
5. четат имената на народните представители при поименно гласуване;
6. проверяват и подписват стенографските
протоколи от заседанията, на които са били
дежурни;
7. осъществяват и други възложени им от
председателя задачи, свързани с дейността на
Народното събрание.
Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната
зала и на балконите към нея;
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2. подпомагат секретарите на Народното
събрание при преброяване на гласовете при
явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с
компютризираната система извън случаите по
чл. 63, ал. 3 им съдействат за предотвратяване
на гласуването с чужда карта;
3. следят в пленарната зала да присъстват
само народни представители, членове на Министерския съвет и допуснати от Народното
събрание лица;
4. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в сградата
на Народното събрание, където се провеждат
пленарните заседания.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
Чл. 12. (1) Народните представители могат
да образуват парламентарни групи.
(2) Минима лни я т брой народни представители за образуване на парламентарна
група е 10.
(3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне
под определения минимум, тя преустановява
своето съществуване.
(4) Народните представители от парламентарна група, преустановила съществуването си,
стават народни представители, нечленуващи
в парламентарна група, и не могат да бъдат
приети за членове на друга парламентарна
група, както и да образуват нова парламентарна група.
Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група
представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък
на ръководството и на членовете, подписани
от всички народни представители от състава
на групата.
(2) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват
в специален регистър на Народното събрание.
(3) Председателят на Народното събрание
обявява регистрираните парламентарни групи
и техните ръководства на пленарно заседание.
При промяна в състава на парламентарните
групи тя се съобщава от председателя на
Народното събрание на пленарно заседание.
(4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой
се утвърждава от председателя, съобразно
числеността на парламентарните групи, в
съотношение 1:10, но не по-малко от двама
на парламентарна група. Когато числеността
на парламентарна група не е число, кратно
на 10, броят на постоянните сътрудници към
групата се определя, като се закръгля към
по-голямото число, кратно на 10.
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Чл. 14. (1) Всеки народен представител
може да членува само в една парламентарна
група.
(2) Условията за възникване, членуване
и прекратяване на членството, правата и
задълженията на членовете се определят от
самата парламентарна група в съответствие
с разпоредбите на този правилник.
(3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде
писмено заявление до ръководителя на групата
и до председателя на Народното събрание,
което се съобщава на пленарно заседание.
(4) При напускане на парламентарна група или изключване от състава є народният
представител губи мястото си в постоянните
комисии като представител на съответната
парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности
в Народното събрание.
(5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група, не може да заявява принадлежност и
не може да бъде приет за член на друга парламентарна група.
(6) В работата на парламентарните групи
могат да участват с право на съвещателен
глас и членовете на Европейския парламент
от Република България.
Чл. 15. Народни представители, нечленуващи в парламентарна група, не могат да образуват парламентарни групи. Съществуващи
парламентарни групи не могат да се сливат
или разделят.
Г л а в а

п е т а

КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 16. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии на Народното
събрание са:
1. Комисия по икономическа политика и
туризъм;
2. Комисия по енергетика;
3. Комисия по бюджет и финанси;
4. Комисия по правни въпроси;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по отбрана;
8. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
9. Комисия по земеделието и храните;
10. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
11. Комисия по образованието и науката;
12. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
13. Комисия по здравеопазването;
14. Комисия по околната среда и водите;
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15. Комисия по транспорт, информационни
технологии и съобщения;
16. Комисия по културата и медиите;
17. Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите;
18. Комисия по вероизповеданията и правата на човека;
19. Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика;
20. Комисия по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове;
21. Комисия за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения;
22. Комисия за наблюдение на дейността
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране.
(3) Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове докладва
на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му
в разработването и приемането на актове на
Европейския съюз. Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.
(4) Народното събрание може да извършва
промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.
Чл. 17. (1) Комиси ята за конт рол на д
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения:
1. осъществява парламентарен контрол
върху дейността на службите за сигурност;
2. приема становища по бюджетите на
службите за сигурност;
3. в 14-дневен срок от избирането є приема вътрешни правила за работа, които се
утвърждават от Народното събрание;
4. осъществява предвидения в Закона за
специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен
контрол и наблюдение на процедурите по:
а) разрешаване, прилагане и използване
на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства;
б) разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните
съобщения, както и за защита на правата и
свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни.
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(2) Комисията представя пред Народното
събрание ежегодно в срок до 31 май доклад
за извършената дейност по ал. 1, т. 4, който
съдържа обобщени данни за:
1. разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства;
2. извършените проверки и предложения
за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за
електронните съобщения.
(3) Председателят на Народното събрание
информира президента и минист ър-председателя за решенията и становищата на
комисията.
Чл. 18. Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
се формира на паритетен принцип – по двама
народни представители от всяка парламентарна група.
Чл. 19. (1) Всеки народен представител
може да бъде избиран най-много в две постоянни комисии.
(2) Всеки народен представител може да
бъде избран за председател само на една постоянна комисия.
(3) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание не могат да
бъдат избирани в ръководството на постоянните комисии.
Чл. 20. (1) При определяне на състава на
постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните
групи с изключение на постоянната комисия
по чл. 16, ал. 2, т. 19.
(2) Ръководството на всяка постоянна
комисия се състои от председател и до 4
заместник-председатели. Ръководството на
комисията организира работата є въз основа
на информацията, постъпваща в комисията.
(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение
на парламентарните групи или на народен
представител с явно гласуване в цялост, освен
ако е направено възражение срещу някой от
предложените кандидати.
(4) Председателят на комисията ръководи
заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя
на Народното събрание.
(5) При отсъствие на председателя той
упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
При липса на упълномощаване председателят
на Народното събрание упълномощава един
от заместник-председателите да ръководи
заседанието на комисията.
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Чл. 21. В заседанията на парламентарните
комисии имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република
България с право на съвещателен глас.
Чл. 22. (1) Председателят и заместникпредседателите на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по предложение на повече от половината
от членовете на комисията – при обективна
невъзможност да изпълняват своите задължения за срок 6 месеца или при системно
превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията;
3. по писмено предложение на парламентарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(2) Председател ят и заместник-председателите на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на
членството си в парламентарната група, от
чиято квота са избрани в комисията, както
и при преустановяване съществуването на
парламентарната група.
(3) Членовете на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение на парламентарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1, по ал. 2 и по
ал. 3, т. 1 освобождаването се обявява, без да
се обсъжда и гласува, а в случаите по ал. 1,
т. 2 и 3 и ал. 3, т. 2 – с решение на Народното
събрание.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 парламентарната комисия се произнася по предложението с мнозинство повече от половината от
членовете си.
Чл. 23. (1) Постоянните комисии могат да
приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник, които се публикуват
на сайта на съответната комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
(2) Разходите, необходими за дейността на
постоянните комисии на Народното събрание,
се утвърждават от председателя на Народното
събрание по предложение на ръководствата
на комисиите.
Чл. 24. (1) Постоянните комисии могат да
образуват от своя състав подкомисии, както
и работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси
се създава постоянно действаща подкомисия
по отчетност на публичния сектор.
(3) Към Комисията по икономическа политика и туризъм се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността
в областта на защитата на потребителите и
ограничаването на монополите.
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(4) Постоянните комисии могат да създават обществени съвети от представители на
неправителствени организации, които да ги
консултират.
Чл. 25. (1) Във връзка с дейността на подкомисията по отчетност на публичния сектор
и по искане на председателя на Комисията по
бюджет и финанси първостепенните разпоредители с бюджет съставят отчети за изпълнението
на определени бюджети и програми, които
се представят на подкомисията в срокове,
определени в искането. По този ред могат
да се обсъждат и отчети за изпълнението на
извънбюджетни сметки и фондове.
(2) В заседанията на подкомисията участват
първостепенният разпоредител, председателят
на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица
по покана на председателя на подкомисията.
(3) След обсъждането на отчета председателят на подкомисията изготвя доклад с
оценка за изпълнението на бюджета, който
се предоставя на Комисията по бюджет и
финанси и на народните представители.
Чл. 26. (1) Постоянните комисии разглеждат законопроекти, годишната програма по
чл. 114, проекти за решения, декларации и
обръщения и други предложения, разпределени им от председателя на Народното
събрание, изготвят доклади, предложения и
становища по тях.
(2) Постоянните комисии правят оценка
на прилагането и ефективността на законите.
(3) Постоянните комисии, в съответствие
със своя предмет на дейност, осъществяват
периодичен контрол за степента на усвояване
и за целесъобразното и законосъобразното
изразходване на средства от фондовете и
програмите на Европейския съюз.
(4) Държавните органи и длъжностните
лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят
при поискване всички сведения и документи,
както и становища, необходими за дейността
на постоянните комисии.
(5) По искане на една трета от членовете на комисията председателят є е длъжен
незабавно да отправи искане до държавните
органи и длъжностните лица от държавната
и общинската администрация да присъстват
на заседание на комисията. Поканените са
длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както
и да отговарят на поставените им въпроси в
срок до 7 дни от отправяне на поканата или
на първото редовно заседание, ако то е след
изтичането на тези 7 дни.
Чл. 27. (1) В последния до един час и половина от заседанията на постоянните комисии,
всяка първа сряда или четвъртък на месеца,
ресорните министри се явяват пред съответните комисии и отговарят на актуални устни
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въпроси, отправени от членове на комисиите
на самото заседание. Отправените въпроси
следва да се отнасят до конкретни политики
и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители,
нечленуващи в парламентарна група, имат
право общо на два въпроса.
(3) Ресорният министър, към когото е
отправен въпросът, отговаря веднага след
задаването му. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини комисията
съгласувано с него определя заседанието, на
което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред след изчерпване на процедурата
по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е
до 2 минути. Отговорът на министъра е до
3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а
министърът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 28. (1) Заседанията на постоянните
комисии са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях.
(3) Постоянната комисия се свиква на
заседание от нейния председател по негова
инициатива или по искане най-малко на една
трета от членовете є или от председателя
на Народното събрание заедно с проект на
дневен ред.
Чл. 29. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити. По решение на комисията
заседанието є се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Комисиите могат да решат отделни
заседания да бъдат закрити.
(3) Заседанията на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона
за електронните съобщения са закрити. По
решение на тази комисия отделни заседания
могат да бъдат открити.
(4) По изключение постоянните комисии
могат да провеждат открити заседания извън
столицата.
Чл. 30. (1) Граждани могат да присъстват
на заседанията на комисиите при спазване
режима на достъп в Народното събрание и
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реда, установен в комисиите. Списъкът на
присъствалите лица е неразделна част от
протокола на заседанието.
(2) Представители на синдикални, съсловни
и браншови организации може да представят
писмени становища и по тяхна инициатива
имат право да присъстват на заседанията на
комисиите и да вземат участие в разисквания
по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им
на дейност, при спазване на реда, установен
в комисиите. Списъкът на присъствалите
лица, представители на организациите, е
неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на
съответната комисия на интернет страницата
на Народното събрание.
(3) Всек и член на постоянна комиси я
може да покани за участие в нейно заседание
отделни физически лица или представители
на юридически лица, имащи отношение към
разглежданите въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част
от протокола на заседанието.
(4) Акредитираните журналисти и други
журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на
постоянните комисии на Народното събрание.
(5) Народните представители, които не
са членове на съответна комисия, могат да
участват във всички нейни заседания, без
право да гласуват.
(6) Участието на народни представители
в закрити заседания на комисии, на които
те не са членове, документите и тематиката,
с които те са се запознали, се отбелязват в
специален протокол и се подписват от същите.
(7) Участващите в заседанията на комисиите
са длъжни да спазват изискванията във връзка
с опазване на класифицираната информация и
информация по Закона за защита на личните
данни, както и на сведения, отнасящи се до
личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 31. (1) Председателите на постоянните
комисии обявяват писмено дневния ред, часа
и мястото на заседанията на определените за
това места в Народното събрание или срещу
подпис на техните членове. Дневният ред за
редовните заседания на комисиите се обявява
най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на
интернет страницата на Народното събрание.
В случаите, когато се провеждат извънредни
заседания на комисиите, дневният ред се
обявява едновременно с насрочването им.
(2) Постоянните комисии заседават, когато
присъстват повече от половината от техните
членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице,
комисията може да заседава и при наличния
състав, когато той е не по-малко от една трета
от всичките є членове.
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(3) При обсъждане на законопроекти и
други актове на заседанията на комисиите се
изслушва вносителят. Когато законопроектът
е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет
или заместник-министър.
(4) Решенията на постоянните комисии се
вземат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 32. (1) Комисиите могат да провеждат
съвместни заседания, когато се разглеждат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия
взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка
комисия прави свой отделен доклад пред
Народното събрание.
Чл. 33. (1) Док ла дите на постоянните
комисии се правят от техните председатели
или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища
с посочване на мнозинството, което ги е
поддържало.
(3) Докладите на постоянните комисии от
откритите заседания са публични и достъпни
по установения ред, както и чрез сайта на
комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 34. (1) За заседанията на постоянните
комисии се води съкратен протокол, в който
се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на водещата комисия
по законопроектите се водят стенографски
протоколи. Те се подписват от председателя
на комисията и от водещия протокола и се
публикуват в 7-дневен срок от заседанието на
сайта на комисията на интернет страницата
на Народното събрание, но преди разглеждане
на доклада в пленарната зала.
(3) Протоколите от закритите заседания
на постоянните комисии са със специален
режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация.
Чл. 35. (1) Временни комисии се образуват
по конкретен повод, за проучване на отделни
въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от
Народното събрание по п ред ложение на
председателя или най-малко на една пета от
народните представители.
(3) Предметът, числеността, съставът и
срокът на действие на временните комисии
се определят от Народното събрание.
(4) Правилата за работа на постоянните
комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(5) Временните комисии преустановяват
съществуването си с изтичане на срока, за
който са създадени, или предсрочно – с решение на Народното събрание.
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Чл. 36. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянните делегации на Народното събрание в международните организации.
(2) При определяне на състава на постоянните делегации на Народното събрание
в международните организации се запазва
съотношението между числеността на парламентарните групи.
(3) При преустановяване съществуването
на парламентарна група избраният по нейно
предложение представител в състава на постоянната делегация се освобождава.
(4) Постоянните делегации отчитат своята дейност пред председателя на Народното
събрание.
Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 37. Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите:
1. осъществява диалог и взаимодействие
с представители на неправителствените организации, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим
обществен интерес; осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на
държавните регулаторни органи чрез публични
обсъждания; заключенията от обсъжданията
се изпращат на водещите комисии;
2. разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за
пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, както и
петиции по чл. 45 от Конституцията;
3. разглежда жалби, сигнали и предложения
на гражданите при условия и по ред, определени с вътрешните правила на комисията;
4. осъществява функциите на постоянна
комисия по глава пета.
Чл. 38. Към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите се създава Обществен
съвет от представители на неправителствени
организации, който да консултира комисията.
Съставът и начинът на формиране на съвета
се определят с правила, приети от комисията.
Правилата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното
събрание.
Чл. 39. (1) Комисията по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите на гражданите работи по приети от нея
вътрешни правила за работа в съответствие
с този правилник. В правилата се определя
начинът на взаимодействие с неправителствените организации.
(2) Заседанията на комисията се излъчват
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание.
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(3) Комиси я та по взаимодейст вието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите представя пред Народното
събрание доклад за дейността си на всеки 6
месеца. Докладът се разглежда на пленарно
заседание.
Чл. 40. Представители на неправителствени организации може да представят писмени
становища и по тяхна инициатива имат право
да присъстват на заседанията на комисиите
и да вземат участие в разискванията по разглежданите проекти на актове на Народното
събрание, отнасящи се до предмета им на
дейност, при спазване на реда, установен в
комисиите. Списъкът на присъствалите лица,
представители на организациите, е неразделна
част от протокола на заседанието. Становищата се публикуват на сайта на съответната
комисия на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 41. (1) Неправителствени организации
могат да представят писмени становища по
законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.
(2) Докладът на водещата комисия за първо
гласуване съдържа и резюме на постъпилите
становища от неправителствените организации.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители за второ гласуване, председателят на водещата комисия може да изиска
становище от неправителствени организации.
(4) Становищата от неправителствените
организации се публикуват на сайта на водещата комисия на интернет страницата на
Народното събрание и се раздават на членовете на комисията.
(5) Комисиите са длъжни да отговорят на
постъпилите предложения и жалби от неправителствени организации.
Чл. 42. Представители на неправителствени
организации могат да участват чрез народен
представител в парламентарния контрол при
условията и по реда на глава девета, както и
да присъстват на заседанията на парламентарните комисии при изслушвания по реда
на глава десета и при отговаряне на актуални
устни въпроси по реда на чл. 27 при спазване
режима на достъп в Народното събрание.
Списъкът на присъствалите лица е неразделна
част от протокола на заседанието.
Г л а в а

с е д м а

СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 43. (1) Народното събрание работи на
три сесии годишно.
(2) Народното събрание е във ваканция от
22 декември до 10 януари, 10 дни по Великденските празници и от 1 до 31 август ежегодно.
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(3) По изключение Народното събрание
може да реши дните на ваканциите да бъдат
променени.
(4) По време на парламентарните ваканции
сроковете по този правилник спират да текат.
Чл. 44. (1) Народното събрание се свиква
на сесия от неговия председател.
(2) В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от Конституцията председателят е длъжен да насрочи
заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането, независимо от това дали
Народното събрание е във ваканция, или не.
(3) Направилите искането по чл. 78 от Конституцията са длъжни да посочат дневния ред.
Чл. 45. (1) Редовните пленарни заседания
на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По
решение на Народното събрание заседанията
могат да бъдат удължавани.
(2) Народното събрание може да промени
времето за редовни заседания.
(3) Народното събрание може да реши да
проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия,
но извън дните по ал. 1. Извънредни заседания могат да се проведат по всяко време при
наличие на извънредни обстоятелства.
Чл. 46. (1) Заседанията на Народното събрание са открити.
(2) Лица, които не са народни представители
или членове на Министерския съвет, могат
да присъстват по решение на Народното събрание и по ред, определен от председателя,
като заемат специално определените за тях
места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред и могат да се
изказват само по покана на председателя.
(3) При шум или безредие сред публиката
председателят въдворява ред чрез квесторите
и може да разпореди да бъдат отстранени
отделни граждани или всички външни лица.
Чл. 47. (1) Заседанията на Народното събрание са закрити, когато:
1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани
по Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на Народното
събрание, една десета от народните представители или Министерският съвет.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят разпорежда
всички външни лица да напуснат залата и
балконите, както и да бъде преустановено
прякото предаване по медиите и излъчването
по интернет. След като изслуша мотивите на
предложителя, Народното събрание обсъжда и
гласува предложението. Съобразно резултата
от гласуването заседанието продължава като
закрито или открито.
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(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са класифицирана информация и
обвързват със съответните задължения всички
народни представители и други лица, които
имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание,
се обявяват публично.
Чл. 48. (1) Откритите заседания на Народното събрание се предават пряко от Българското национално радио на определена от
него честота, която покрива територията на
цялата страна, с репортажи по Българската
национална телевизия, както и от парламентарен телевизионен канал (БНТ). Излъчваният
сигнал се предоставя за свободно и безплатно
ползване. Откритите заседания на Народното
събрание се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното
събрание.
(2) Пряко предаване на пленарни заседания по Българската национална телевизия и
Българското национално радио се излъчва по
решение на Народното събрание.
(3) Пленарните заседания, в които се провежда парламентарен контрол, се предават
пряко по Българската национална телевизия
и Българското национално радио.
Чл. 49. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината
от народните представители.
(2) Проверка на кворум се извършва чрез
компютризираната система за гласуване преди
откриване на заседанието.
(3) Председателят, във връзка с предстоящо
гласуване, може да извърши по своя инициатива или само веднъж в едно заседание по
искане на парламентарна група проверка на
кворума чрез поименно прочитане имената на
народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите
на Народното събрание.
(4) Когато при проверката по ал. 3 се
установи, че в пленарната зала няма необходимия кворум, председателят на Народното
събрание може да продължи заседанието, да
го прекрати или да го прекъсне за определено
време, за да се събере необходимият кворум. В
случаите на продължаване на заседанието при
липса на кворум в пленарната зала може да
се провежда само парламентарен контрол, но
не могат да се провеждат гласувания и да се
приемат актове. В случаите на прекъсване
председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час, в рамките на
работното време, ако при новата проверка е
налице необходимият кворум.
Чл. 50. (1) Народното събрание по предложение на председателя и след консултациите
по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една
или две работни седмици. При изготвянето
на програмата, както и по други въпроси,
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свързани с парламентарните действия, председателят на Народното събрание се подпомага
от заместник-председателите.
(2) В края на всяко заседание председателят
обявява датата и часа на следващото, както
и дневния ред съгласно приетата програма.
(3) Предложения за включване на точки
в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното
събрание о т народни т е п редстави т ели и
парламентарните групи до 18,00 ч. на деня,
предшестващ пленарното заседание, на което
ще се гласува предстоящата програма. Всеки
народен представител може да предлага по една
точка от дневния ред на Народното събрание
при едноседмична програма, а при двуседмична програма – до две точки от дневния ред.
Като точки в предстоящата програма могат да
бъдат предлагани и законопроекти и проекти
за други актове на Народното събрание, по
които няма постъпили доклади, но сроковете
по чл. 75, ал. 3 и чл. 85, ал. 4 са изтекли. При
отхвърляне на предложението от Народното
събрание, народните представители и парламентарните групи могат да правят същото
предложение не по-рано от един месец.
(4) Проектът за програма по ал. 1, предложен от председателя, и постъпилите предложения по ал. 3 се поставят на гласуване,
без да се обсъждат, в началото на пленарното
заседание, на което се приема програма за
предстоящите една или две седмици. Устни
предложения не се допускат.
(5) В изключителни случаи председателят
може да предложи промяна в дневния ред в
началото на пленарното заседание.
(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси,
които не са включени в дневния ред.
(7) Предложения за почитане на паметта
с едноминутно мълчание могат да се правят
само ако са били внесени писмено в деловодството на Народното събрание до 18.00 ч.
на деня, предшестващ съответното пленарно
заседание, освен в изключителни случаи.
(8) Законопроектите и проектите за решения, които се включват в дневния ред на
редовното пленарно заседание на Народното
събрание, провеждано през първата сряда
на всеки месец, се предлагат от парламентарните групи. Предложенията се правят до
18,00 ч. на предишния ден чрез председателя
на Народното събрание. Всяка парламентарна
група има право да предложи по една точка
от дневния ред. Подреждането на точките
от дневния ред става според числеността на
парламентарните групи. Всеки следващ месец
подреждането на предложенията на парламентарните групи става на ротационен принцип.
Народното събрание е длъжно да разгледа
по същество направените предложения. Ако
парламентарните г ру пи не са направили
предложения, Народното събрание работи
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по приетата програма по ал. 1. Като точки
могат да бъдат предлагани и законопроекти
и проекти за решения, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 75, ал. 3
и чл. 85, ал. 4 са изтекли.
(9) Приетата програма се публикува след
гласуването є на интернет страницата на Народното събрание и при гласуване на последващи промени в нея незабавно се актуализира.
Чл. 51. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните
представители.
(2) Никой не може да се изказва, без да е
получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на
ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на
изказващите се:
1. в зависимост от поредността, представена
от ръководствата на парламентарните групи
за народните представители, които ще говорят
от тяхно име, като се редуват представители
на различни парламентарни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Председателят дава думата на председателите на парламентарните групи, а при
тяхното отсъствие – на заместниците им или
на упълномощен от тях народен представител,
когато я поискат в рамките на дискусиите по
дневния ред и времето, определено на парламентарните групи.
(6) Веднъж на заседание председателят
дава думата на председателите на парламентарни групи, на техните заместници или на
упълномощен от тях по време на заседанието народен представител по въпроси извън
обсъждания дневен ред, когато я поискат.
Техните изказвания са до 10 минути.
Чл. 52. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение
на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се
възразява срещу конкретно нарушаване на
реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат
предложения за изменение и допълнение
на приетия ред за развитие на заседанието,
включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в
рамките на не повече от 2 минути, без да се
засяга същността на главния въпрос.
(4) Когато процедурният въпрос се отнася
до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до 2 минути.
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Чл. 53. (1) Народните представители говорят само от трибуната.
(2) В случаите, когато народни представители са лица с физически увреждания, които
не им позволяват достъп до трибуната, те
говорят от мястото си, за което незабавно се
създават необходимите технически условия.
Чл. 54. (1) Когато народен представител се
отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението
продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Народният представител не може да
говори по същество повече от един път по
един и същи въпрос.
Чл. 55. (1) Председателят определя времето
за обсъждане на всяка точка от дневния ред,
както и деня и часа, в който ще се извърши
гласуването по нея. Времето за обсъждане
се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като
за най-малката от тях не може да бъде помалко от 10 минути, а за най-голямата от
тях – 30 минути. Общо времето за изказване
на народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, е до 10 минути, а на
отделните народни представители, нечленуващи в парламентарна група – до 5 минути.
(2) Всяка парламентарна група може да
поиска удължаване на предварително определеното є по ал. 1 време, но с не повече от
една трета. Останалите парламентарни групи
имат право на съответно пропорционално
удължаване на предвиденото за тях време.
(3) За време на парламентарните групи по
ал. 1 се смята времето:
1. през което са говорили техните народни
представители;
2. през което са говорили техните председатели;
3. за което народните представители от
съответните парламентарни групи са правили
реплики или са вземали думата по процедурни въпроси, с изключение на тези, които се
отнасят до начина на водене на заседанието.
(4) Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят
мнение, различно от това на парламентарната
група, в която членуват. Времето за изказване
на народен представител е до 3 минути.
(5) Ако народен представител превиши
определеното по ал. 1 – 4 време за изказване,
председателят, след като го предупреди, му
отнема думата.
(6) Предвиденият в ал. 1 – 5 ред не се
прилага при обсъждане на законопроектите
на второ гласуване.
Чл. 56. (1) Народният представител има
право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по
съществото на приключило изказване. Тя се
прави веднага след изказването и не може да
бъде повече от 2 минути.
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(3) По едно и също изказване могат да
бъдат направени най-много до три реплики.
(4) Репликираният народен представител
има право на отговор (дуплика) с времетраене
до 3 минути след приключване на репликите.
Чл. 57. (1) Народният представител има
право на лично обяснение до 2 минути, след
като в изказване на пленарно заседание е
засегнат лично или поименно.
(2) Народният представител има право на
обяснение на своя отрицателен вот в рамките
на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот
има само този народен представител, който
при обсъждането на въпроса не се е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима народни
представители.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен
вот след тайно гласуване или след гласуване
на процедурни въпроси.
Чл. 58. След като списъкът на изказващите
се е изчерпан или са се изказали представителите на всички парламентарни групи съгласно
разпределението на времето за изказване по
чл. 55 и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява
разискванията за приключени.
Чл. 59. (1) Когато е постъпило процедурно
предложение, думата се дава на един народен
представител, който не е съгласен с него.
Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) Упражняването на правото по ал. 1 не
може да засяга правата на парламентарните
групи по чл. 55, ал. 1.
Чл. 60. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Народното
събрание по предложение на председателя
или на парламентарна група.
(2) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането
му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 61. (1) При шум или безредие, с което
се пречи на работата на народните представители, или когато важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието
за определено време.
(2) Всяка парламентарна група може да
поиска прекъсване на заседанието за не повече
от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след
като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може
да бъде по-малко от 15 минути. Прекъсване
на заседанието не може да се иска по-рано
от един час след започването му и по-късно
от един час преди приключване на работното
време. Интервалът между две прекъсвания не
може да е по-малък от един час.
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Чл. 62. Членовете на Министерския съвет
имат право да присъстват на заседанията на
Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги когато я поискат. Председателят
на Народното събрание може да определя
времето, през което министрите говорят по
определен въпрос.
Чл. 63. (1) Гласуването е лично. Гласува се
„за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуването
се извършва явно. Народното събрание може
да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за“,
„против“ и „въздържал се“;
4. саморъчно подписване;
5. поименно изписване имената на народните представители и начина на тяхното
гласуване чрез компютризираната система
за гласуване.
(3) При компютризираната система гласуването става чрез биометрични данни на
всеки един народен представител или чрез
система, задействана с биометрични данни
на всеки един народен представител.
(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл. 64. Предложение за гласуване по чл. 63,
ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласуване може
да бъде направено от една десета от всички
народни представители или от една парламентарна група. Предложението се поставя
на гласуване без разисквания. Изслушва се по
един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното
предложение.
Чл. 65. (1) Преди гласуването председателят
приканва народните представители да заемат
местата си. Времето за гласуване по чл. 63,
ал. 2, т. 1 е до 30 секунди, но не по-малко от
15 секунди.
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл. 66. (1) Гласуването се извършва по
следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо
заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за редакционни поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа
и одобрени вече редакционни поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основно предложение.
(2) Когато има две или повече предложения
от едно и също естество, те се гласуват по
реда на постъпването им.
Чл. 67. (1) Предложението се смята за
прието, ако за него са гласу вали повече
от половината от присъстващите народни

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

представители, освен ако в Конституцията е
предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете
предложението се смята за отхвърлено.
Чл. 68. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени веднага
след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от
повторното гласуване е окончателен.
(3) При гласуване чрез компютризираната
система разпечатки от резултата се предоставят по искане на ръководството на парламентарна група.
Чл. 69. Председателят може да определи
ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти, обсъждани
на първо гласуване.
Чл. 70. (1) За заседанията на Народното
събрание се водят пълни стенографски протоколи, които се изготвят в деня на заседанието
или най-късно на другия ден. Протоколът се
подписва най-късно следващата седмица след
изработването му от стенографите, от двамата
дежурни секретари и от председателя.
(2) Към стенографския протокол се прилагат текстът на законопроектите и мотивите,
решенията и другите актове на Народното
събрание и предложенията по тях, включително когато не са четени в заседание, както
и разпечатката от гласуването чрез компютризираната система.
(3) Стенограмите от пленарните заседания, когато те не са закрити, и разпечатка от
гласуването чрез компютризираната система
се публикуват в срок до 7 дни на интернет
страницата на Народното събрание.
Чл. 71. Народните представители могат да
преглеждат стенограмите на изказванията си
и да искат поправянето на грешки в тях в тридневен срок от изготвянето на стенографския
протокол. Възникналите спорове се решават
от председателя по док лад на дежу рните
секретари и стенографа в присъствието на
народния представител.
Чл. 72. (1) Поправки на фактически грешки
в приетите от Народното събрание, но необнародвани в „Държавен вестник“ актове, се
извършват по писмено искане на докладчика
на съответната комисия, след съгласуване с
вносителя и се извършват по нареждане на
председателя на Народното събрание, или
само по нареждане на председателя на Народното събрание.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява народните представители за поправките по ал. 1.
(3) Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание
се извършват с разпореждане на председателя
на Народното събрание.
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(4) Председателят на Народното събрание
обявява поправките по ал. 3 пред Народното
събрание на първото заседание след установяването им.
(5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван закон, председателят на Народното
събрание уведомява и президента.
Г л а в а

о с м а

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE
НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТОВЕ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 73. (1) Законопроектите заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на
Народното събрание на хартиен носител и в
електронен вид и незабавно се регистрират в
публичен регистър „Законопроекти“. Когато
законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилага и справка
за съответствие с европейското право – при
хармонизация.
(2) В мотивите вносителят дава становище
по очакваните последици, включително и
финансови, от прилагането на законопроекта.
(3) В мотивите на законопроектите, които са
свързани с членството на Република България
в Европейския съюз, се посочва конкретна
част от правото на Европейския съюз, която
налага съответното регулиране.
Чл. 74. (1) Председателят на Народното
събрание разпределя законопроектите между
постоянните комисии в тридневен срок от
постъпването им.
(2) Председателят на Народното събрание
определя водеща постоянна комисия за всеки
законопроект.
(3) Председателят на всяко първо пленарно
заседание през съответната седмица уведомява
народните представители за новопостъпилите
законопроекти, за техните вносители и за
разпределението им по комисии.
(4) Възражения по разпределението на
законопроектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред председателя на Народното събрание в 7-дневен
срок от уведомяването по ал. 3, който се
произнася по тях в двудневен срок.
Чл. 75. (1) Постоянните комисии обсъждат
законопроектите не по-рано от 24 часа и не
по-късно от три седмици от получаването
им от членовете на съответната комисия. Те
представят на председателя на Народното
събрание и на председателя на водещата комисия мотивиран доклад в срокове, съобразени
със законодателната програма и приетата
едноседмична или двуседмична програма за
работата на Народното събрание.
(2) При обсъждането на законопроекта на
първо гласуване водещата комисия, преди да
го разгледа по същество, извършва оценка за
съответствието му с изискванията на Закона
за нормативните актове и указа за неговото
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прилагане и при наличие на несъответствия
може да препоръча на вносителя да го приведе
в съответствие в 7-дневен срок.
(3) Докладите по законопроектите се представят на Народното събрание от водещите
комисии за първо гласуване не по-късно от
два месеца от тяхното внасяне и се публикуват
незабавно на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 76. (1) Законопроектите заедно с мотивите към тях, справката по чл. 73, ал. 1 и
докладът на водещата комисия, на която са
били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа
преди началото на заседанието, в което ще
бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и
за разглеждане на законопроектите за второ
гласуване.
(2) По законопроекти, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.
Министерският съвет или съответният ресорен министър дава становище в срок до две
седмици от поискването му.
(3) По законопроекти, регулиращи трудови
и осигурителни отношения, председателят на
водещата комисия изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(4) По законопроекти, регулиращи права
на хората с увреждания, председателят на
водещата комиси я изиск ва становище от
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания.
(5) По законопроекти, които се отнасят до
съдебната власт, председателят на водещата
комисия изисква становище от Висшия съдебен съвет.
(6) Граждани могат да представят писмени
становища по законопроектите.
(7) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се
публикуват на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание
и се раздават на членовете на комисията.
(8) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5
и 6 не спира обсъждането на законопроекта.
(9) Докладът на водещата комисия за първо
гласуване съдържа и оценка на очакваните
последици от прилагането на бъдещия закон,
включително и финансовите, както и резюме
на постъпилите становища и обобщено становище на комисията.
Чл. 77. (1) Законопроектите се приемат на
две гласувания, които се правят в различни
заседания.
(2) Народното събрание може да реши по
изключение двете гласувания да се проведат
в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са
направени предложения за изменение или
допълнение на законопроекта.
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(3) На първо гласуване законопроектът
се разглежда, след като Народното събрание
изслуша докладите на водещата комисия, становището на вносителя в рамките на 10 минути
и доклади на други комисии, на които той е
бил разпределен, ако такива са постъпили.
Докладите и становищата на другите комисии
могат да се представят и в резюме.
(4) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда по принцип и в цялост. Народните
представители се произнасят по основните
положения на законопроекта.
Чл. 78. (1) Постоянните комисии обсъждат
едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното
събрание до деня, в който водещата комисия
започва обсъждането. Тези законопроекти се
обсъждат едновременно от Народното събрание. То ги гласува поотделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети
повече от един законопроект, уреждащи една
и съща материя, водещата комисия с участието на вносителите на приетите на първо
гласуване законопроекти изготвя от тях един
общ законопроект в срок 14 дни, който се
представя на председателя на Народното
събрание и на народните представители за
правене на писмени предложения по него.
Чл. 79. Законопроект, който е отхвърлен
на първо гласуване, може да бъде внесен
повторно само след съществени промени в
основните му положения, което се отразява
в мотивите, и не по-рано от три месеца след
отхвърлянето му.
Чл. 80. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменения
и допълнения в приетия на първо гласуване
законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 78, ал. 2 в 7-дневен срок от
приемането му, съответно от предоставянето
му на народните представители. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата
комисия и се вписват в публичен регистър
на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да
бъде удължен най-много с три седмици или
намален, но не по-кратък от три дни.
(2) Проектът на доклад за второ гласуване
се публикува на сайта на водещата комисия
на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на
срока по ал. 1.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен
министър.
(4) В 14-дневен срок от изтичането на срока
по ал. 1 водещата комисия внася в Народното
събрание доклад, който съдържа:
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1. направените в срока по ал. 1 писмени
предложения на народни представители и
становището на комисията по тях;
2. предложенията на комисията по обсъждания законопроект, когато тя приеме такива
по повод предложение на някои от нейните
членове, направено по време на заседанията.
(5) Докладът по ал. 4 се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
Чл. 81. (1) Народното събрание обсъжда и
гласува законопроектите на второ гласуване
глава по глава, раздел по раздел или текст
по текст. Когато няма направени писмени
предложения или възражения, текстовете не
се четат в пленарната зала. В този случай
текстовете се прилагат към стенографския
протокол като част от него.
(2) При второто гласуване се обсъждат
само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 80, както и
предложения на водещата комисия, включени
в доклада є. Допустими са и редакционни
поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на
първо гласуване законопроект, не се обсъждат
и гласуват.
(3) Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на
5 минути за всяко предложение.
(4) Гласуването се извършва по реда на
чл. 66. По време на гласуването не се допускат
изказвания и нови предложения. Гласуват се
само предложенията на народни представители, постъпили по реда на чл. 80, предложенията на водещата комисия, редакционните
поправки, направени по време на обсъждането, както и предложения за отхвърляне или
отлагане на текст.
(5) Когато при докладване на законопроекта за второ гласуване в пленарно заседание
докладчикът прочете текст със съдържание,
различно от предложението в доклада на
водещата комисия, без да е направена редакционна поправка по предвидения за това ред,
на гласуване се подлага текстът, предложен
в доклада на комисията.
Ч л. 82. Вноси т ел я т на за коноп роек та
може да го оттегли до започване на първото
гласуване, а след това – само с решение на
Народното събрание.
Чл. 83. (1) Председателят съобщава на
първото заседание на Народното събрание
за постъпването на указ на президента по
чл. 101 от Конституцията, с който приет от
Народното събрание закон се връща за ново
обсъждане.
(2) В тридневен срок от постъпването
председателят на Народното събрание възлага на водещата комисия да докладва пред
народните представители указа на президента
и мотивите към него.
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(3) Върнатият за ново обсъждане закон се
включва в дневния ред на Народното събрание
в 15-дневен срок от постъпването на указа.
(4) Народното събрание приема повторно
закона с мнозинство повече от половината от
всички народни представители.
(5) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен по принцип,
той подлежи на разглеждане по реда, предвиден
за обсъждане и приемане на законопроекти.
(6) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само
отделни текстове, се прилага процедурата
по чл. 81, като се гласуват само оспорените
и свързаните с тях текстове.
Чл. 84. По законопроект за ратифициране
на международен договор текстът на договора
не може да бъде изменян. Резерви към многостранен договор могат да се правят само
когато те са допустими от самия договор.
Чл. 85. (1) Проект за решение, декларация
и обръщение могат да внасят народните представители и парламентарните групи.
(2) Проектите за решения, декларации и
обръщения се внасят на хартиен носител и в
електронен вид и незабавно се регистрират
в публичен регистър „Проекти за решения,
декларации и обръщения“.
(3) Проектите за решения, декларации и
обръщения се разпределят от председателя
на Народното събрание между съответните
постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 74, ал. 3.
(4) Постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на
Народното събрание становищата си по тях.
(5) Решенията, декларациите и обръщенията
се приемат на едно гласуване.
(6) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя
до поставянето му на гласуване на заседание
на Народното събрание.
Чл. 86. Проектите за решения по процедурни, организационни и технически въпроси
не се разпределят на постоянните комисии,
освен ако председателят на Народното събрание реши друго.
Чл. 87. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от
Конституцията съдържат отчет за дейността
на органа по прилагането на закона през съответния период, проблемите и трудностите,
които среща, включително и за изпълнението
на препоръките на Народното събрание при
обсъждането на предходния доклад.
(2) Докладите се внасят в Народното събрание до 31 март, освен ако в закон е определен
друг срок.
(3) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията се разпределят от председателя на
Народното събрание на съответната постоянна
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комисия в тридневен срок от постъпването
им, за което той уведомява народните представители по реда на чл. 74, ал. 3.
(4) Постоянната комисия обсъжда доклада
по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението му и представя на председателя на
Народното събрание становището си, като
предлага и проект за решение по доклада.
Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда.
(5) Докладът по ал. 1 се включва в дневния
ред на Народното събрание в едномесечен
срок от внасянето му в Народното събрание
и се разглежда не по-късно от три месеца.
(6) Докладът по ал. 1 се обсъжда, след като
Народното събрание изслуша становището
на комисията и изложението на вносителя
в рамките на по 10 минути. Обсъждането
продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и
въпроси към вносителя, който е длъжен да
им отговори.
(7) По време на обсъждането на доклада
по ал. 1 народните представители могат да
правят предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, предложен от
комисията.
(8) Вносителят взема отношение по направените предложения и препоръки.
(9) Предложенията на народните представители по ал. 7 се гласуват по реда на чл. 66.
(10) По доклада се приема решение. Народното събрание може да приеме или да
отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17
от Конституцията. Когато отхвърля доклада,
Народното събрание мотивира решението си.
Чл. 88. (1) Народното събрание може да
изисква внасянето на доклад от орган по
чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни
въпроси от дейността му по предложение на
съответната постоянна комисия или на една
пета от народните представители.
(2) В случаите по ал. 1 Народното събрание
определя въпросите, периода, за който се отнася докладът, и срока за неговото представяне.
(3) Обсъждането на доклада по ал. 1 се
извършва по реда на чл. 87.
Чл. 89. (1) Народното събрание избира съгласно действащото законодателство изцяло
или частично органи след проведена публична
процедура.
(2) Пред ложен и я та за избор заед но с
биографична справка и документи, свързани
с изискванията за несъвместимост, стаж,
образование и другите изискуеми документи, се публикуват на интернет страницата
на Народното събрание в срок не по-късно
от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията на Закона за защита на
личните данни.

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

(3) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на комисията становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в комисията
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали не
се разглеждат. Становищата се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
(4) Предложенията за избор се разглеждат
от постоянна комисия на Народното събрание,
която изслушва кандидатите, които отговарят
на изискванията на закона, и внася доклад,
който обобщава резултатите от изслушването.
Изслушването е публично.
(5) Докладът по ал. 4 съдържа заключение
на комисията за изпълнението на минималните законови изисквания за заемане на
длъжността от всеки от кандидатите, както
и за наличието на данни, които поставят под
съмнение нравствените качества на кандидата, неговата компетентност, квалификация,
опит и професионални качества. В доклада
се отчита и наличието на специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и
обществена подкрепа за съответния кандидат.
Комисията може да изисква допълнителна
информация както от кандидата, така и от
съответния компетентен орган.
(6) Докладът по ал. 4 се предоставя на
народните представители не по-късно от 24
часа преди началото на заседанието, на което
ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на интернет страницата на Народното
събрание.
(7) Народното събрание приема процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидатите, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в съответната комисия, както
и процедурата за избирането им от Народното събрание. Проектите на правилата се
изработват и внасят в Народното събрание
от компетентната за всеки избор постоянна
комисия.
Чл. 90. (1) Когато Конституционният съд
е определил Народното събрание като заинтересована страна по конституционно дело за
оспорване на закон или друг акт, председателят
на Народното събрание уведомява незабавно
водещата комисия.
(2) Водещата комисия може да приеме становище до Конституционния съд в 14-дневен
срок. В този случай в становището задължи-
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телно се отразяват мотивите на Народното
събрание за приемането на акта, оспорен пред
Конституционния съд.
(3) Председателят на Народното събрание
изпраща становището на Конституционния
съд.
(4) Ако Конституционният съд със свое
решение обяви отделен закон или друг акт
или част от него за противоконституционен,
Народното събрание урежда възникналите
правни последици в срок до два месеца от
влизането в сила на решението.
Г л а в а

д е в е т а

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Чл. 91. (1) Народните представители отправят до министър-председателя, заместник
министър-председател или до министър въпроси от актуален характер, които представляват
обществен интерес и са в техния ресор на
управление или засягат дейността на ръководената от тях администрация.
(2) Към министър-председателя се отправят
въпроси, които се отнасят до дейността на
правителството.
Чл. 92. (1) Въпросите се отправят чрез
председателя на Народното събрание в писмена
форма най-късно 48 часа преди началото на
заседанието, на което министрите следва да
отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно
и ясно формулирани, да не съдържат лични
нападки и обидни квалификации и да бъдат
подписани от народния представител. Когато
народен представител задава въпрос, обобщен
от срещи и искания на граждански организации и граждани, това може да бъде отбелязано в писмения въпрос. Отговорът може да
бъде устен или писмен. Отговорът е писмен,
когато народният представител е изразил
изрично писмено желание за това или когато
се поставя въпрос, засягащ лични права или
интереси. Срокът за писмен отговор е 7 дни.
Народен представител, задал въпрос с устен
отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се
отлага от министъра. Постъпилите въпроси
и отговорите към тях се внасят на хартиен
носител и в електронен вид, незабавно се
регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет
страницата на Народното събрание в раздел
„Парламентарен контрол“.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява незабавно министър-председателя,
заместник министър-председателя или министъра за постъпилите въпроси и за деня
и часа на заседанието, на което той трябва
да отговори.
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(3) Министър-председателят, заместник
министър-председателят или министърът, до
когото е отправен въпросът, може да поиска
отлагане на отговора, но с не повече от 7 дни
от срока, определен по ал. 1.
(4) Когато народният представител, задал
въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието
по уважителни причини се удостоверява с
писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
(5) Когато се получи писмен отговор на
въпроса, председателят съобщава за това
на следващото заседание за парламентарен
контрол и връчва екземпляр от него на народния представител. Въпросите за писмен
отговор, както и самите писмени отговори
се прилагат към стенографския протокол на
пленарното заседание.
(6) Народните представители могат писмено да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Председателят на Народното събрание уведомява съответния министър за това.
(7) Когато парламентарните групи са се
възползвали от правото си по чл. 51, ал. 6,
времето за парламентарен контрол се удължава със същия размер.
Чл. 93. (1) Народният представител може
да регистрира въпроси с устен отговор, като
се съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1.
(2) Времето за изложение на въпросите е
до 2 минути.
(3) Отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председателя или министъра е до 3 минути. Народният представител,
задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министър-председателят, заместник
министър-председателят или министърът – на
дуплика, също до 2 минути.
Чл. 94. (1) Народните представители отправят питания до членове на Министерския
съвет.
(2) Питанията трябва да се отнасят до основни страни от дейността на министър-председателя, заместник министър-председателя,
отделните министри или на администрацията,
за която те отговарят.
(3) Към министър-председателя се отправят
питания, които се отнасят до общата политика
на правителството.
(4) Народният представител може да регистрира питания с устен отговор, като се
съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1.
Чл. 95. (1) На питанията се отговаря задължително в срок до 14 дни от регистрирането им. Отговорът може да бъде устен или
писмен. Отговорът трябва да бъде писмен,
когато народният представител, отправил
питането, е изразил изрично желание за това.
Народен представител, задал питане с устен
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отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се
отлага от министъра. Постъпилите питания
и отговорите към тях се внасят на хартиен
носител и в електронен вид, незабавно се
регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет
страницата на Народното събрание в раздел
„Парламентарен контрол“.
(2) Министър-председателят, заместник
м и н ис т ър -п редседат ел и т е и л и о тдел н и т е
министри могат да поискат продължаване
на срока, но не повече от 7 дни от срока,
определен по ал. 1.
Чл. 96. Питанията се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена
форма и се подписват от народния представител. Те трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат лични нападки
и обидни квалификации.
Чл. 97. (1) Председателят обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание
за парламентарен контрол.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява своевременно министър-председател я, съответни я заместник минист ърпредседател или министър за постъпилите
питания и за деня и часа на заседанието, на
което той трябва да отговори.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако
поставилият го народен представител отсъства от заседанието по уважителни причини.
Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител
до председателя на Народното събрание до
18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол.
Чл. 98. Народните представители могат
писмено да оттеглят питанията си до 18,00 ч.
на деня, предшестващ парламентарния контрол, за което председателят съобщава в
началото на заседанието за парламентарен
контрол и уведомява министър-председателя,
съответния заместник министър-председател
или министър.
Чл. 99. (1) След като Народното събрание
пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 3 минути. Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането народният
представител, който го е задал, има право да
зададе не повече от два уточняващи въпроса в
рамките на 2 минути общо, а министър-председателят, заместник министър-председател
или министър – да отговори в рамките на
3 минути. При писмен отговор на питането
уточняващи въпроси не се допускат.

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

(3) По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.
Народният представител, отправил питането,
може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора. Не се допуска
реплика от страна на министъра под никакъв
предлог.
Чл. 100. (1) Когато се получи писмен отговор на питане, председателят съобщава за
това на следващото заседание за парламентарен контрол и връчва екземпляр от него
на народния представител, който е отправил
питането.
(2) Питанията с писмен отговор и писмените отговори към тях се прилагат към
стенографския протокол.
Чл. 101. (1) По предложение на една пета
от народните представители по питането
стават разисквания и се приема решение.
Предложенията за разисквания заедно с проект за решение след отговора по питането и
регистрирането им се представят на председателя по време на пленарното заседание до
приключването му.
(2) Разискванията се насрочват за следващото пленарно заседание, определено за
парламентарен контрол. След насрочване на
разискванията от председателя на Народното
събрание народни представители не могат
да оттеглят подписите си от предложението.
Разискванията се провеждат в присъствието
на съответния министър по реда, установен
в глава седма, и продължават един час. Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната
численост, като за най-малката е 5 минути,
а за народните представители, нечленуващи
в парламентарна група, е общо до 5 минути.
(3) Проекти за решение могат да предлагат
и народните представители. Когато има повече
от един проект за решение, те се гласуват
по реда на постъпването им. Гласуването се
извършва по реда на чл. 66.
Чл. 102. (1) Народното събрание изслушва
въпросите, питанията и отговорите по тях
последните три часа на заседанието всеки
петък, освен ако реши друго.
(2) Първи отговаря министър-председателят, след него – заместник министър-председателите и министрите, като при отговорите на
министрите се прилага ротационен принцип.
(3) Въпросите и питанията към министърпредседателя, заместник министър-председател или министър се задават по реда на
тяхното постъпване.
(4) За въпроси и питания на една и съща
тема отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председателя и министрите е общ, като се прилагат разпоредбите
съответно на чл. 93 и 99.
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(5) Министър-председателят, заместник
министър-председател или министър, който
не е отговорил в законния срок, е длъжен
в 10-дневен срок да се яви лично пред Народното събрание и да даде обяснение за
неизпълнение на своето задължение.
(6) Министър-председателят, съответният
заместник министър-председател или министър отговарят лично.
Чл. 103. (1) Народният представител може
да регистрира не повече от два въпроса и
едно питане, с устен отговор, за една пленарна седмица.
(2) Народен представител не може да
зададе въпрос или питане, на които вече е
отговорено.
(3) В случаите, когато въпросите и питанията не съответстват на изискванията
на този правилник или не са зададени към
член на Министерския съвет, в чийто ресор
на управление е предметът на въпроса или
питането, председателят уведомява народния
представител да отстрани в тридневен срок
несъответствията. В същия срок уведоменият
народен представител има право да оспори
писмено допустимостта на въпроса или питането. След допитване до Председателския
съвет по оспорваната допустимост председателят взема окончателно решение, за което
народният представител се уведомява. При
решение за допускане на въпрос или питане
срокът за отговор, съответно по чл. 92, ал. 1
и чл. 95, ал. 1, се определя от датата на окончателното решение.
Чл. 104. (1) В последните до два часа
от заседанието всяка първа сряда на всеки
месец министър-председателят и заместник
министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални
устни въпроси, които се отнасят до общата
политика на правителството, отправени от
народни представители на самото заседание.
Отправените въпроси не могат да съдържат
искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група,
а народни представители, нечленуващи в
парламентарна група, имат право общо на
два въпроса.
(3) Министър-председателят и заместник
министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването
му. В случай на отсъствие на министър-председателя и заместник министър-председателите по уважителни причини председателят
на Народното събрание съгласувано с тях
определя заседанието, на което ще отговарят
на актуални устни въпроси.
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(4) Редът за задаване на актуални устни
въпроси по а л. 1 се определ я съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред след изчерпване на процедурата
по зададените първи въпроси.
(5) За процедурата по актуалните устни
въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 93,
ал. 2 и 3.
(6) Парламентарните групи не могат да
се възползват от правото си по чл. 51, ал. 6
във времето за отговори на актуалните устни
въпроси.
Чл. 105. (1) Министерският съвет може
да поиска Народното събрание да му гласува доверие по цялостната политика или по
конкретен повод.
(2) Разискванията започват на следващото
заседание след постъпване на искането за
вот на доверие.
(3) След приключване на разискванията
Народното събрание приема решение на същото заседание.
(4) Решението се смята за прието, ако за
него са гласували повече от половината от
присъстващите народни представители.
Чл. 106. Една пета от народните представители могат да предложат Народното събрание
да гласува недоверие на Министерския съвет
или на министър-председателя, като внесат
мотивиран проект за решение.
Чл. 107. (1) Разискванията по проекта за
решение за гласуване на вот на недоверие
започват не по-рано от три дни и не по-късно
от 7 дни от постъпването на предложението.
(2) По време на разискванията не могат
да бъдат правени промени и допълнения в
текста на проекта за решение.
(3) Гласуването на проекта за решение се
провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
(4) Проектът за решение се смята за приет,
когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Чл. 108. При отхвърляне на предложение
за недоверие на Министерския съвет ново
предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите
6 месеца.
Чл. 109. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание обобщен годишен
доклад по изпълнението на решенията на
Европейския съд по правата на човека и на
Съда на Европейския съюз по дела срещу
Република България.
(2) Докладът по ал. 1 се разглежда на съвместно заседание на Комисията по правни
въпроси и Комисията по вероизповеданията
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и правата на човека и в заседание на Народното събрание в срок до три месеца от
постъпването му.
Г л а в а

д е с е т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗСЛУШВАНИЯ,
ПРОУЧВАНИЯ И АНКЕТИ
Чл. 110. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват
изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни или обществени
интереси.
(2) Когато Народното събрание пристъпи
към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на
5 минути. Изслушваните лица информират
Народното събрание по въпросите, предмет
на изслушването, в рамките на 10 минути.
Всяка от парламентарните групи има право
на 2 въпроса, а народните представители,
нечленуващи в парламентарна група – общо
на един въпрос, всеки въпрос в рамките на
2 минути към отделните изслушвани лица.
Изслушваните лица отговарят след задаването
на всеки въпрос. Парламентарните групи имат
право да изразят отношение към отговорите
на изслушваните лица в рамките на 5 минути
след задаването на всички въпроси.
(3) Парламентарните комисии могат да
задължават министри и длъжностни лица да
се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани
организации и граждани могат да присъстват
на тези заседания. В 7-дневен срок след провеждане на изслушването съответната комисия представя на председателя на Народното
събрание доклад за изслушването, който се
раздава на народните представители.
Чл. 111. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската
администрация и граждани са задължени
да предоставят необходимите сведени я и
документи във връзка с въпросите, предмет
на изслушвания, проучвания и анкети, дори
когато сведенията представляват държавна
или служебна тайна.
Чл. 112. Формата, в която се предоставят
сведенията, се определя от Народното събрание или от съответната комисия.
Чл. 113. (1) Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да
се явяват пред парламентарните комисии и
да им предоставят исканите от тях сведения
и документи.
(2) Поканата за явяване се връчва чрез
службите на Народното събрание.
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ПАРЛАМЕНТАРНО НАБЛЮДЕНИЕ И
КОНТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Чл. 114. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание приетата от него Годишна програма за участие на Република
България в процеса на вземане на решения
на Европейския съюз в 7-дневен срок от
приемането є.
(2) Председателят на Народното събрание
разпределя годишната програма по ал. 1 на
постоянните комисии. В триседмичен срок
от получаването є постоянните комисии, с
изключение на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове,
изработват своите предложения за Годишна
работна програма на Народното събрание
по въпросите на Европейския съюз, като
вземат предвид и Работната програма на
Европейската комисия за съответната година.
(3) В 14-дневен срок от изтичането на
срока по ал. 2 Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове,
като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект
на Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз.
Годишната работна програма съдържа списък
на проектите на актове на институциите на
Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол.
Проектът на годишната работна програма се
обсъжда и приема от Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
изпраща на Министерския съвет приетата
годишна работна програма по ал. 3.
(5) При нововъзникнали обстоятелства Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове може да предлага
по своя инициатива или по предложение
на други постоянни комисии допълнения в
Годишната работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз,
които се приемат по реда на ал. 3.
Чл. 115. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание рамкова позиция по
проекта на акт на институция на Европейския съюз, включен в годишната работна
програма по чл. 114, ал. 3, в триседмичен
срок от решението на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет за
одобряване разпределението на акта.
(2) При наст ъпване на обстоятелства,
които налагат промени в първоначалната
българска позиция, Министерският съвет
своевременно информира Народното събра-
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ние за тези обстоятелства и за промените
в позицията.
Чл. 116. (1) Председателят на Народното
събрание в срока по чл. 74, ал. 1 разпределя на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове и на
компетентните постоянни комисии внесената
от Министерския съвет рамкова позиция по
чл. 115, ал. 1 и проекта на акта. Проектът на
акт се предоставя от базата данни по чл. 119
и се прилага към рамковата позиция.
(2) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по
своя инициатива или по предложение на
постоянна комисия може да наложи парламентарна резерва по проект на акт на
институция на Европейския съюз, включен
в годишната работна програма по чл. 114,
ал. 3. Парламентарната резерва задължава
правителството да не изразява становище
по проекта на акт в Съвета на Европейския
съюз до произнасянето на Народното събрание, но не по-късно от третото заседание на
подготвителния орган на Съвета, разглеждащ
проекта на акт.
Чл. 117. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
обсъжда проектите на актове на институциите
на Европейския съюз и рамковите позиции
по тях, като взема предвид докладите на компетентните постоянни комисии, ако такива
са постъпили. Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изготвя доклад по проекта на акт.
(2) По с т оя н н и т е ком иси и ра зглеж дат
проекта на законодателен акт за спазване на
принципите на субсидиарност и пропорционалност при спазване на срока, определен
в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора за
функционирането на Европейския съюз.
(3) Когато се установи неспазване на
принципа на субсидиарност в проек т на
законодателен акт на институция на Европейския съюз, Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изготвя мотивирано становище.
(4) Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове представя изготвения доклад или мотивираното
становище на председателя на Народното
събрание, който го изпраща на Министерския
съвет и на председателите на Европейския
парламент, на Съвета на Европейския съюз
и на Европейската комисия в срока, определен в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора
за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 118. Народното събрание прави мотивирано искане до Министерския съвет за
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внасяне в Съда на Европейския съюз на иск
за неспазване на принципа на субсидиарност
в законодателен акт.
Чл. 119. Народното събрание организира и поддържа база данни за проектите на
актове и други документи на институциите
на Европейския съюз.
Чл. 120. (1) Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
изслушва кандидатите за длъжности в институциите на Европейския съюз, предложени
от Министерския съвет.
(2) Кандидатите по ал. 1 са длъжни да се
явят на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове и да отговарят на поставените от
членовете є въпроси.
Чл. 121. (1) Народното събрание участва в
механизмите за оценка на изпълнението на
политиките на Европейския съюз в рамките
на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие, в политическия контрол на Европол и в оценката на дейностите на Евроюст.
(2) Народното събрание участва в процедурите по преразглеждане на Договорите на
Европейския съюз.
(3) Народното събрание разглежда молбите
за присъединяване към Европейския съюз.
(4) Народното събрание участва активно
в процеса на междупарламентарно сътрудничество в Европейския съюз.
Чл. 122. Народното събрание може да провежда изслушване на министър-председателя
относно позицията на Република България в
предстоящи заседания на Европейския съвет.
Чл. 123. Министерският съвет, в изпълнение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията,
информира Народното събрание по въпроси,
отнасящи се до задълженията, произтичащи
за Република България от нейното членство
в Европейския съюз.
Чл. 124. Министерският съвет, в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията,
в началото на всеки 6-месечен период на
председателство на Съвета на Европейския
съюз, внася в Народното събрание доклад за
участието на Република България в процеса
на вземане на решения на Европейския съюз
през предходното председателство и за приоритетите на Република България по време
на текущото председателство. Народното
събрание изслушва доклада на министърпредседателя.
Чл. 125. В заседанията на Народното събрание по чл. 122 и 124 могат да участват без
право да гласуват членовете на Европейския
парламент от Република България.
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НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Раздел I
Правно положение
Чл. 126. Всеки народен представител може
да бъде избиран в органите на Народното
събрание. Той е задължен да участва в тяхната работа.
Ч л. 127. (1) Народни т е п редстави т ели
за па зват заема ната о т тя х д л ъ ж нос т по
трудово правоотношение в държавните или
общинските учреждения или предприятия,
търговските дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или бюджетните организации, като ползват
неплатен отпуск до края на пълномощията
им. Това се отнася и за изпълнителите по
договори за управление на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или
общинско участие в капитала, но за не повече
от края на срока на договора.
(2) Когато за възстановяване на заеманата
длъжност е необходим акт на държавен или
друг орган, съответният орган е длъжен да
го издаде.
Чл. 128. Времето, през което народните
представители изпълняват своите функции, се
зачита за трудов стаж по специалността им,
съответно за служебен стаж за длъжността,
която са заемали до избора им.
Чл. 129. (1) Народният представител не
може да получава друго възнаграждение по
трудово правоотношение.
(2) Народ н и я т п редс та ви т ел може да
получава хонорар или възнаграждение по
граждански правоотношения.
Чл. 130. (1) Народният представител не
може да изпълнява друга държавна служба
или да извършва дейност, която според закона
е несъвместима с положението на народен
представител.
(2) Народният представител няма право
да участва в управителни или контролни
органи на търговски дружества и кооперации.
(3) Народ н и я т п р едс та ви т ел може да
продължи участието си в колективни управителни органи и научни органи на висшите
училища и Българската академия на науките с изключение на еднолични ръководни
длъжности.
Чл. 131. (1) Народният представител има
право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание.
(2) Народният представител няма право
на неплатен отпуск.
Чл. 132. (1) Народният представител е
длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание и на комисиите, в които
е избран.
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(2) Народен представител, на който се
налага да напусне заседанието, преди да е
завършило, или да закъснее за заседание,
уведомява дежурните секретари или ръководството на съответната комисия.
(3) Народен представител, на който се
налага да отсъства по уважителни причини
от заседание на Народното събрание или
от заседание на комиси я, предварително
уведомява председателя на Народното събрание, съответно председателя на съответната
комисия.
Чл. 133. За неуредените въпроси в този
правилник се прилагат Кодексът на труда
и Кодексът за социално осигуряване, освен
ако това противоречи или е несъвместимо
с положението на народните представители.
Чл. 134. (1) Народните представители не
могат да бъдат задържани и срещу тях не
може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за извършено престъпление
от общ характер, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава
(чл. 43, ал. 2) – с разрешение на негови я
председател.
(2) Разрешение за задържане не се иска
при заварено тежко престъпление, като в този
случай незабавно се уведомява Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 43,
ал. 2) – неговият председател.
(3) Когато са налице достатъчно данни,
че народен представител е извършил престъпление от общ характер, главният прокурор
отправя мотивирано искане до Народното
събрание, а когато то не заседава – до неговия председател, с което се иска разрешение
за възбуждане на наказателно преследване.
Към искането се прилагат достатъчно данни.
(4) Разрешение за възбуждане на наказателно преследване не се изисква при писмено съгласие на народния представител.
Народният представител представя писменото си съгласие до председателя на Народното събрание, който уведомява незабавно
главния прокурор и информира Народното
събрание на първото пленарно заседание
след постъпване на съгласието. Даденото
писмено съгласие не може да бъде оттегляно
от народния представител.
(5) Извън случаите по ал. 4, искането на
главния прокурор и приложените към него
данни се разглеждат от Народното събрание,
което се произнася с решение, не по-рано
от 14 дни след постъпване на искането. При
поискване и явяване народният представител
се изслушва от Народното събрание.
(6) Когато Народното събрание не заседава (чл. 43, ал. 2), разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу народен
представител се дава от председателя на
Народното събрание. Разрешението, дадено
от председателя на Народното събрание, се
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внася за одобрение от народните представители на първото заседание на Народното
събрание.
(7) Когато наказателното преследване
завърши с присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено
престъпление, или когато изпълнението на
наказанието лишаване от свобода не е отложено, Народното събрание взема решение
за предсрочно прекратяване пълномощията
на народния представител.
(8) В случаите, когато главният прокурор
е направил искане за задържане на народния представител, Народното събрание се
произнася с отделно решение, взето по реда
на ал. 1 – 7. То може да отмени дадено от
него разрешение.
(9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията се прилага и в случаите, когато наказателно
преследване срещу народен представител е
възбудено преди избирането му.
Чл. 135. Народните представители не могат да бъдат повиквани на военновременна
служба като запасни.
Чл. 136. (1) В случаите, когато народен
представител, избран с кандидатска листа
на партия или коалиция, бъде избран за
министър, той се замества от следващия
в листата кандидат за времето, през което
изпълнява функциите на министър.
(2) Когато бъде освободен като министър,
пълномощията на народен представител се
възстановяват, а на заместващия го се прекратяват. Когато от една листа е извършено
повече от едно заместване, при възстановяване на пълномощията на народен представител се прекратяват пълномощията на
последния от листата, който ги е придобил
по заместване.
Чл. 137. Държавните и местните органи и
техните администрации са длъжни да оказват
съдействие на народния представител и да
му предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има
право на достъп до държавните и местните
органи и организации.
Раздел II
Етични норми за поведение
Чл. 138. Народни ят представител осъществява своите правомощия при зачитане
на върховенството на закона и защитата на
обществения интерес, като се ръководи от
принципите на необвързаност с частни интереси, откритост, отчетност и прозрачност.
Чл. 139. Народният представител се отнася
с дължимото уважение към гражданите, независимо от политическите им пристрастия,
служебното им положение и изразяваното
от тях мнение.
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Чл. 140. (1) Народният представител не
може да дава съгласие за осъществяване
на своите правомощия в частен интерес на
физически или юридически лица.
(2) Народният представител не може да
дава съгласие или да използва служебното
си положение за рекламна дейност.
Чл. 141. (1) Народният представител не
допуска да бъде поставен във финансова
зависимост или друга обвързаност с физически или юридически лица, която би могла
да повлияе върху изпълнението на неговите
правомощия.
(2) Народният представител изпълнява
правомощията си, без да търси или получава
материална или друга облага за себе си или
за свързаните с него лица по смисъла на
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(3) Народният представител не може да
п ред п риема дейс т ви я, кои т о на к ърн я ват
принципа на разделението на властите и
независимостта на държавните органи.
Чл. 142. Народният представител декларира имущество, доходи и разходи в страната и
в чужбина по реда на Закона за публичност
на имуществото на лица, заемащи висши
държавни и други длъжности.
Чл. 143. При внасяне на законопроекти,
изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия народен представител
с частен интерес от обсъждания проблем
по смисъла на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси е
длъжен да го декларира.
Чл. 144. Народният представител е длъжен
да пази поверителността на информацията,
получена при изпълнението на правомощията му, както и на информацията относно
личния живот на народните представители.
Чл. 145. (1) Народният представител не
може да използва служебното си положение
за получаване на специални привилегии или
придобивки.
(2) Народният представител не може в това
си качество да приема подаръци, освен ако
са протоколни и на стойност до една десета
от основното му месечно възнаграждение
за съответния месец. Подаръците над тази
стойност се предават в Народното събрание
и се обявяват в публичен регистър на Народното събрание.
Ч л . 146 . (1) Нар од н и я т п р едс т а ви т е л
може да обяви адрес и електронна поща за
контакти.
(2) Народни ят представител провеж да
срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни
заседания или заседания на комисии.
(3) Народният представител може да обяви
на страницата си в интернет информация за
графика на срещите си с избиратели, сво-
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ите изказвания, предложения и становища
по законопроекти, както и имената на сътрудниците, телефон и адрес на електронна
поща за връзка.
Ч л. 147. Народни я т п редстави т ел има
право на не повече от трима нещатни сътрудници. В Народното събрание се създава
и води регистър на нещатните сътрудници. В
регистъра се вписват и лицата, които участват
в подготовката, обсъждането и приемането
на актове или документи в Народното събрание по граждански договор.
Чл. 148. (1) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установява нарушението по този
раздел и се произнася с решение, което се
публикува в публичен регистър на Народното събрание. Народният представител има
право да изрази становище по решението,
което се публикува в регистъра.
(2) Комисията по ал. 1 приема правила
по прилагането на този раздел.
Раздел III
Парламентарно поведение
Чл. 149. (1) Поведението на народни я
представител се основава на зачитане авторитета на Народното събрание и уважение
към другите народни представители и външни
лица. То не може да нарушава нормалното
протичане на парламентарната работа или
реда в сградата на Народното събрание.
(2) Народните представители нямат право да прекъсват изказващия се от място,
да отправят лични нападки, оскърбителни
думи, жестове или заплахи против когото и
да било, да разгласяват данни, отнасящи се
до личния живот или увреждащи доброто
име на гражданите, да имат непристойно
поведение или да извършват постъпки, които
нарушават реда на заседанието.
Ч л. 150. По о т ношен ие на народ н и т е
представители може да се налагат следните
дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 151. Напомняне се прави от председателя на народен представител, който се
отклони от предмета на разискванията.
Чл. 152. Забележка се прави от председателя към народен представител, който се
е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 153. Порицание се налага от председателя на народен представител, който
нарушава реда на заседанието или е създал
безредие в залата.
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Чл. 154. Председателят отнема думата на
народен представител, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 150, т. 1 – 3
дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване
продължава изложението си въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл. 155. Председателят може да отстрани
от едно заседание народен представител,
който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително не дава възможност за
нормална работа в пленарната зала;
3. гласува с чужда карта.
Чл. 156. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не
повече от три заседания, народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание, членовете на Министерския съвет, президента или
вицепрезидента на републиката или други
органи на държавна власт;
2. призовава към или упражнява насилие в
залата или в сградата на Народното събрание.
(2) Отстраненият от заседанието народен
представител по ал. 1 и по чл. 155 не получава
възнаграждение за заседанията, от които е
бил отстранен.
(3) Народният представител има право да
оспорва наложената дисциплинарна мярка
пред председателя на Народното събрание
в тридневен срок от налагането є. Председателск и ят съвет може мотивирано да
потвърди, отмени или промени наложената
дисциплинарна мярка.
Чл. 157. На интернет страницата на Народното събрание се публикува информация
за на ложени те дисцип линарни мерк и на
народните представители по чл. 150.
Чл. 158. Всеки месец на интернет страницата на Народното събрание се публикува
информаци я за неоправданите отсъстви я
на народните представители от заседания
на постоянни те комисии, подкомисии те,
работните групи и от пленарни заседания.
Информацията се публикува не по-късно
от 7 дни след приключване на месеца, за
който се отнася.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание може да
бъде изменян по предложение на председателя на Народното събрание или по искане
на народен представител.
(2) Предложението се разглежда от Комисията по правни въпроси в 14-дневен срок.
(3) Становището на комисията се изпраща на председателя на Народното събрание,
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който го предоставя в писмен вид на всеки
народен представител.
§ 2. По въпроси, неуредени с този правилник, Народното събрание приема решения.
§ 3. „Председател“ по смисъла на този правилник е председателстващият съответното
пленарно заседание на Народното събрание.
§ 4. Под „присъстващи“ при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването
народни представители. Под „присъстващи“
при явно гласу ване се разбира броят на
народните представители, които са се регистрирали преди започване на гласуването.
§ 5. Под „численост на парламентарна
група“ се разбира числеността на групата
към момента на вземане на съответното
решение от Народното събрание.
§ 6. (1) При осъществяване на своите правомощия Народното събрание се подпомага
от администрация.
(2) Служителите в администрацията на
Народното събрание са парламентарни служители, чийто статут се определя в правилника по чл. 8, ал. 1, т. 13.
(3) С Класификатора на длъжностите в
администрацията на Народното събрание се
определят: броят на парламентарните служители, наименованията на длъжностите,
минималната образователна степен, минималният ранг и/или професионален опит,
видът правоотношение, други изисквания за
заемане на длъжността, както и минималният
и максималният размер на възнаграждението
за всяка длъжност.
(4) Главният секретар на Народното събрание осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното
събрание по този правилник и по закон, когато
мандатът на Народното събрание е изтекъл
или е предсрочно прекратен, до избора на
председател на Народното събрание.
§ 7. Раздаването на всички проекти, документи и други материали, необходими на
народните представители за работата им в
пленарна зала, се извършва чрез служебната
електронна поща. За ден и час на раздаването
се смятат денят и часът, в които са изпратени.
Председателят на Народното събрание може
при необходимост да разпореди раздаване на
материалите и на хартиен носител в пленарната зала – по време на пленарно заседание
или по парламентарни групи.
§ 8. Сроковете по т ози п рави лник се
изчисляват по реда на Гражданския процесуален кодекс. Последният ден на срока
изтича в 18,00 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. Разпоредбата на чл. 48, ал. 1 относно п реда ва не т о на о т к ри т и т е заседа н и я
на Народното събрание от парламентарен
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телевизионен канал (БНТ) се прилага от
момента на осигуряването на техническа и
финансова възможност за това.
§ 10. Този правилник се приема на основание чл. 73 от Конституцията и отменя
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 53 от
2013 г.; изм., бр. 62 и 97 от 2013 г.).
§ 11. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на чл. 11, изречение седмо от
приложението към правилника – Финансови
правила по бюджета на Народното събрание,
което влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Правилникът е приет от 43-ото Народно
събрание на 21 ноември 2014 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение
към правилника
Финансови правила по бюджета на Народното събрание
Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на Народното събрание е част от държавния бюджет
на Република България.
(2) Бюджетът на Икономическия и социален
съвет е част от бюджета на Народното събрание.
(3) Бюджетът на Народното събрание включва всички приходи от дейността на неговите
второстепенни разпоредители с бюджет, административните и стопанските разходи, издръжката на парламентарните групи, разходите на
комисиите, на народните представители, за
международната дейност и интерпарламентарните организации.
(4) От бюд жета на Народно т о събрание
могат да се финансират и конкретни проекти
и програми, свързани с формиране на демократична гражданска култура, лидерски умения и
демократични практики в процеса на вземане
на решения, както и курсове за квалификация
на народни представители и лидери от всички
парламентарно представени партии и коалиции
с оглед членството на Република България в
Европейския съюз.
(5) Второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Народното събрание са
ръководителите на Икономическия и социален
съвет, на редакцията на „Държавен вестник“, на
Националния център за изучаване на общественото мнение, на Регионалния секретариат за
парламентарно сътрудничество в Югоизточна
Европа към Народното събрание на Република
България, на Лечебно-възстановителната база
на Народното събрание – Велинград, на Издателската дейност и на Хранителния комплекс.
(6) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предви ж дат средства за Програма
„Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“. Проучванията се
публикуват на сайта на програмата на интернет
страницата на Народното събрание.
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(7) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвижда резерв за непредвидени и/
или неотложни разходи.
Ч л . 2 . (1) Пр едс едат е л я т н а Н ар од но т о
събрание или упълномощено от него лице утвърждава бюджетна процедура, с която определя
реда и сроковете за съставянето на проект на
средносрочна бюджетна прогноза и проект на
бюджет на Народното събрание въз основа на
решението на Министерския съвет за приемане
на бюджетната процедура по съставянето на
тригодишна бюджетна прогноза и държавен
бюджет за следващата година.
(2) Дирек ци я „Парламентарен бюд жет и
финанси“ координира и изготвя проектите на
средносрочната бюджетна прогноза и на бюджет
на Народното събрание и проекта на придружаващите ги доклади. Обобщените проекти на
бюджетна прогноза и на бюджет се изготвят
въз основа на проектите на първостепенния и
на второстепенните разпоредители с бюджет.
Постоянно дейст ващата подкомиси я по отчетност на публичния сектор към Комисията
по бюд жет и финанси обсъж да изготвените
проекти на бюджетна прогноза и на бюджет и
се произнася със становища по тях. Проектът
на бюджетната прогноза, проектът на бюджет,
проектодок ладите и становищата на подкомисията се предоставят на председателя на
Народното събрание.
Чл. 3. Използването на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по бюджета на
Народното събрание се извършва със заповед
на председателя на Народното събрание.
Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет
и финанси“ изготвя годишния касов отчет за
изпълнение на бюджета на Народното събрание
въз основа на отчетите на първостепенния и
второстепенните разпоредители с бюд жет и
го представя на председателя на Народното
събрание, който го предоставя за становище
на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията
по бюджет и финанси.
(2) Отчетът за изпълнението на бюджета
се приема от Народното събрание по доклад
на председателя не по-късно от 6 месеца след
приключване на годината.
Чл. 5. Народните представители получават
основно месечно възнаг ра ж дение, равно на
три средномесечни заплати на наетите лица
по т ру дово и с л у жебно п ра воо т ношен ие в
обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното
месечно възнаграждение се преизчислява всяко
тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец
от предходното тримесечие.
Ч л . 6 . (1) Пр едс едат е л я т н а Н ар од но т о
събрание полу чава месечно възнаграж дение
с 55 на сто по-високо от основното месечно
възнаграж дение по чл. 5, заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто,
председателите на парламентарните комисии
и председателите на парламентарните групи
по чл. 9 от правилника – с 35 на сто, замест-

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

ник-председателите на комисии – с 25 на сто,
ч леновете на пост оянна комиси я – с 15 на
сто, и секретарите на Народното събрание –
с 10 на сто.
(2) При съпредседателство на парламентарната група се полага възнаграждение за един
председател.
(3) Народен представител, който заема повече
от една ръководна длъжност, получава по-високото възнаграждение измежду тях – за едната
длъжност, а за другите длъжности – получава
възнаграждение като член.
(4) За участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от
постоянните комисии, народните представители
получават възнаграждение пропорционално на
времето на работа, но не по-голямо от 5 на
сто от основното месечно възнаграждение. При
удължаване на срока на дейността на временните комисии и работните групи се решава дали
у частващите в тях полу чават допълнително
възнаграждение.
Чл. 7. (1) Към основните месечни възнаграждения, определени в чл. 5 и 6, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения
за трудов стаж и професионален опит – 1 на
сто за всяка прослу жена година, за нау чна
степен „доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на
нау к ите“ – 15 на сто от основното месечно
възнаграждение за народен представител.
(2) Народните представители могат да пол у чават допълнителни възнаг ра ж дени я при
реализиране на приоритетни за страната задачи.
(3) От начислените възнаграждения по чл. 5
и 6 и по ал. 1 и 2 се правят удръжки за сметка
на осигурените лица за осигурителни вноски
по Кодекса за социално осигуряване, Закона за
здравно осигуряване, за данък съгласно Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, за други удръжки, определени със закон,
както и удръжките по чл. 13.
Чл. 8. Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи с процент
на трета категория труд и се застраховат по
рискова застраховка „Живот“.
Ч л. 9. Вси ч к и доп ъ л н и т ел н и разход и за
придружител и помощник на народен представител с увреждане се поемат от бюджета на
Народното събрание.
Ч л. 10. (1) Призна ват с е т ра нспор т н и т е
разходи на народен представител при пътуване
с държавния и общинския вътрешноградски
транспорт, железопътния, автомобилния и водния транспорт – първа класа, и спално място
за цялата вътрешна транспортна мрежа.
(2) Признават се транспортните разходи на
народните представители по частни автобусни
линии във връзка с дейността им като народни
представители.
(3) Признават се транспортните разходи на
народните представители, избрани в райони,
намиращи се в области, с които има самолетна
връзка и отстоящи на повече от 250 километра от София, до общо 40 самолетни билета
годишно – еднопосочни или двупосочни, а на
остана лите – до общо 12 самолетни билета
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г од и ш но – ед нопосоч н и и л и д ву посоч н и,
във връзка с дейността им като народни представители.
(4) На народните представители, които не
притежават семейно жилище на територията
на Столичната община, безвъзмездно се осигурява жилище в София от мандатния жилищен
фонд на Народното събрание, като разходите
по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана чрез сигнална охранителна техника или по
друг начин, данъците и таксите по Закона за
местните данъци и такси се поемат от бюджета
на Народното събрание.
(5) Народните представители имат право на
квартирни и дневни за сметка на Народното
събрание при посещение в изборните райони.
Размерът на квартирните и лимитът на пътните, когато се пътува със собствен автомобил,
се определят от председателя на Народното
събрание. Този въп рос се регламен т и ра о т
вътрешен акт, издаден от председателя на Народното събрание.
(6) Народният представител има право на
работно помещение в София, осигурено от Народното събрание с необходимите технически и
комуникационни средства, както и на служебна
уебстраница в интернет, поддържана на сървъра
на Народното събрание.
(7) Народното събрание осигурява възмездно
при необходимост на членовете на Европейския
парламен т от Реп ублика Бъ лгари я работ но
помещение в сградите си с необходимите технически и комуникационни средства. Разходите
се поемат от съответния член на Европейския
парламент.
Чл. 11. Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители,
организирани в парламентарни гру пи, и на
народните представители, нечленуващи в парламентарна група, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните
представители по чл. 5. Сумата се предоставя
на парламентарните групи и на народните представители, нечленуващи в парламентарна група.
Парламентарните групи определят начина на
разпределението на средствата, отчитането и
контрола. Тези средства се използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи,
помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното
събрание и изборните им райони. Народните
представители информират парламентарната
група на всеки три месеца за изразходваните
средства, които могат да бъдат обявявани и на
страницата им в интернет. Народните представители, нечленуващи в парламентарна група,
обявяват на всеки три месеца на страницата
си в интернет информация за изразходваните
средства. Допълнителните разходи се облагат
по реда на Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Чл. 12. Бюджетът на Народното събрание
включва средства за представителни разходи
на председателя и заместник-председателите
на Народното събрание, на п редседатели те
на парламентарните групи, на председателите
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на постоянните комисии, както и средства за
посрещане на гости, поканени от Народното
събрание.
Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от
пленарно заседание на народния представител
се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.
(2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия
и работна група на народния представител се
прави удръжка, равна на съответната добавка
за участие в заседанието.
(3) При неоправдано отсъствие от три поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител се
прави удръжка, равна на две трети от месечното
му възнаграждение, и Народното събрание не
поема повече от една трета от допълнителните
му разходи по чл. 11.
(4) Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание не бъде открито
или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от
заседанието, се прави удръжка, равна на две
трети от дневното възнаграждение.
(5) Данните се вземат от разпечатките за
регистрация и гласуване, справки от председателите на парламентарни комисии, подкомисии и
работни групи и от стенографските протоколи.
Чл. 14. Сумите, набирани по чл. 13, се отнасят в икономия на бюджета на Народното
събрание.
Чл. 15. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се
начисляват от изборния ден, а за встъпилите
допълнително народни представители – от деня,
в който народният представител е обявен за
избран от Централната избирателна комисия.
По чл. 6 възнагражденията се начисляват от
датата на избирането на народните представители на съответните длъжности и за членове
на комисии.
(2) Министри, избрани за народни представители в следващо Народно събрание, декларират
от кой държавен орган желаят да получават
полагащото им се възнаграждение за периода
до избор на нов Министерски съвет.
Чл. 16. (1) Парламентарен служител, който
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, при освобождаване от длъжност
има право на еднократно парично обезщетение
в размер на толкова основни заплати, колкото
прослужени години има в Народното събрание,
но не повече от 10.
(2) На парламентарните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 17. Националният център за изучаване
на общественото мнение публикува на сайта на
центъра на интернет страницата на Народното събрание плана си за работа, извършените
изследвания по заявка на Народното събрание
или на парламентарна група, финансирани от
бюджета на Народното събрание, направените
публикации и архив по години и теми.
8281
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 273
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награ ж давам г-н Бронислав Коморовски – президент на Република Полша, с орден
„Стара планина“ с лента за изключителните
му заслуги за задълбочаването на двустранния
диалог на най-високо равнище, за развитието на взаимодействието между двете страни
в международен план и за укрепването на
отношенията между Република Полша и Република България.
Издаден в София на 17 ноември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8064

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
ОТ 19 НОЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 50 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за еднократно
изплащане на допълнителна сума към пенсии
за декември 2014 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември
2014 г. е в размер до 286,00 лв. включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите и
трансферите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 2 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
ОТ 19 НОЕМВРИ 2014 Г.

за допълнение на Постановление № 234 на
Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в
международното сътрудничество за развитие
(обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6
и 62 от 2013 г. и бр. 40 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. На базата на годишните планграфици Министерството на външните работи
извършва програмно планиране на средствата
за българската помощ за развитие за следващата бюджетна година.“
§ 2. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Средствата за официалната
помощ за развитие и хуманитарна помощ се
предвиждат по бюджета на Министерството
на външните работи със закона за държавния
бюджет за съответната година в съответствие с
текущата Средносрочна програма за помощ за
развитие и хуманитарна помощ с изключение
на средствата, предвидени за членски вноски
в Европейския съюз и в други международни
организации, които се изплащат от други
министерства и ведомства.
(2) Предоставените средства по бюджета
на Министерството на външните работи за
официална помощ за развитие не могат да
бъдат използвани и пренасочвани за други
програми и разходи на Министерството на
външните работи.
(3) Предоставянето на средства на други
ведомства във връзка с финансирането по
линия на официалната помощ за развитие се
извършва по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона
за публичните финанси.
(4) Средства за помощ за развитие могат да
бъдат предоставяни и от български физически
и юридически лица.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8105
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 10 юли 2012 г. – ДВ, бр. 56
от 2012 г. В сила от 12 юли 2014 г.)
Страните по този Протокол,
Като вземат предвид, че Конвенцията за
Центъра за правоприлагане в Югоизточна
Европа, съставена в Букурещ, Румъния, на
9 декември 2009 г., предвижда, че държавите
членки сключват Протокол относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа,
се споразумяха за следното:
Д я л

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
По смисъла на този Протокол:
а) „Конвенция за ЦПЮЕ“ означава Конвенцията за Центъра за правоприлагане в
Югоизточна Европа, съставена в Букурещ,
Румъния, на 9 декември 2009 г.;
б) „ЦПЮЕ“ означава Центърът за правоприлагане в Югоизточна Европа;
в) „държава домакин“ означава държавата,
където се намира седалището на ЦПЮЕ;
г) „представители на държавите членки“
означава членовете на национални делегации,
участващи в срещите, свиквани от ЦПЮЕ;
д) „персонал на ЦПЮЕ“ означава всички
лица, работещи под ръководството и контрола
на Генералния директор и директорите;
е) „Генерален директор“ означава Генералният директор на ЦПЮЕ;
ж) „директори“ означава директорите на
ЦПЮЕ;
з) „служители за връзка“ означава служителите, назначени от държавите членки в
седалището на ЦПЮЕ;
и) „среща, свиквана от ЦПЮЕ“ означава
всяка среща на който и да е орган на ЦПЮЕ
или на помощен орган или всяка конференция,
свиквана от ЦПЮЕ;
й) „имущество“ означава всички приходи
на ЦПЮЕ и цялото имущество, включително
фондове, активи и друго имущество, което
принадлежи на ЦПЮЕ, собствено или държано/управлявано от ЦПЮЕ, в съответствие
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с официалните задължения, изпълнявани от
ЦПЮЕ;
к) „помещения“ означава сградите или части от сгради, включително прилежащата им
земя, използвани само за целите на ЦПЮЕ,
независимо от това кой е техен собственик;
л) „архиви“ означава цялата документация,
кореспонденция, документи, ръкописни, компютърни и медийни данни, снимки, филми,
видео-, звукозаписи и всякакви други данни,
принадлежащи на или държани от ЦПЮЕ.
Член 2
Изпълнение на Протокола
ЦПЮЕ сътрудничи по всяко време със съответните органи на Страните, за да улеснява
доброто правораздаване и да препятства всяка
злоупотреба с привилегиите и имунитетите,
предоставени съгласно разпоредбите на този
Протокол.
Д я л

І І

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА
ЦПЮЕ
Член 3
Имунитет по отношение на съдебно производство
(1) ЦПЮЕ и неговото имущество, където
и да се намира то и от когото и да се държи,
се ползва с имунитет по отношение на всяка
форма на съдебно производство, освен доколкото по всеки конкретен случай Съветът със
свое решение е разрешил снемането на този
имунитет. Такова снемане на имунитет не
се разпростира върху изпълнителна мярка,
за която е необходимо отделно снемане на
имунитет.
(2) Без да се накърняват разпоредбите на
предходния параграф, ЦПЮЕ не се ползва с
имунитет по отношение на:
а) гражданско дело, основаващо се на договорно задължение на ЦПЮЕ;
б) насрещен иск, непосредствено свързан
с дело, заведено от ЦПЮЕ;
в) гражданско дело, свързано с нарушаване
на правилата за защита на личните данни,
както са определени в Конвенцията за ЦПЮЕ;
г) гражданско дело за щети, произтичащи
от злополука, причинена от моторно превозно
средство, плавателен съд или въздухоплавателно средство, принадлежащо или управлявано
от името на ЦПЮЕ, когато тези щети не могат
да се възстановят от застраховка.
Член 4
Неприкосновеност
(1) Помещенията на ЦПЮЕ са неприкосновени. Неговото имущество, независимо къде
се намира то и от кого се държи, се ползва
с имунитет по отношение на претърсване,
изземване, конфискуване, отнемане или всяка
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друга форма на вмешателство, независимо
дали е в резултат на изпълнителна, административна, съдебна или законодателна мярка.
(2) Архивите на ЦПЮЕ са неприкосновени,
независимо къде се намират те и от кого се
държат.
Член 5
Знаме и емблема
ЦПЮЕ има право да поставя знамето и
емблемата си в своите помещения и на транспортните си средства, когато се използват
с официална цел. Знамената на държавите
членки се поставят в помещенията на ЦПЮЕ.
Член 6
Улеснения и имунитети по отношение на
комуникации и публикации
(1) Страните разрешават на ЦПЮЕ да
осъществява комуникации свободно и без
да е необходимо специално разрешение за
всички официални цели и защитават правото
на ЦПЮЕ да върши това. ЦПЮЕ има право
да използва криптирани системи, както и
кодове, и да изпраща и получава служебна
кореспонденция и други официални съобщения
по куриер или със запечатана поща, които се
ползват със същите привилегии и имунитети
като дипломатическите куриери и поща.
(2) За официалните си съобщения ЦПЮЕ
се ползва от режим, който е не по-малко благоприятен от този, предоставен от Страните
на дипломатическите представителства на
която и да е държава.
(3) Страните признават правото на ЦПЮЕ
да издава публикации на тяхна територия за
целите, посочени в Конвенцията за ЦПЮЕ.
Всички официални съобщения, изпращани
до ЦПЮЕ, и всички изходящи официални
съобщения на ЦПЮЕ, независимо с какви
средства или под каква форма са изпратени,
са неприкосновени.
Член 7
Освобождавания
(1) В обхвата на официалната си дейност
ЦПЮЕ и неговото имущество се освобождават от:
а) всички преки данъци, независимо дали
се събират от национални, регионални или
общински власти, като обаче ЦПЮЕ няма да
претендира за освобождаване от такси, данъци
или задължения, които не са нещо повече от
такси за обществени комунални услуги;
б) митни сборове, забрани или ограничения
върху вноса или износа на стоки за официална употреба, при условие че внасяните стоки
няма да се продават или по друг начин да
се разпорежда с тях на територията на съответната Страна освен съгласно условията,
одобрени от тази Страна;
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в) митни сборове, забрани или ограничения върху вноса или износа на публикации
за официални цели;
г) косвено данъчно облагане върху стоки
и услуги, при условие че са за официални
цели, включително данък върху добавената
стойност за тези стоки и услуги, при същите
условия, каквито се прилагат спрямо дипломатическите представителства на територията
на съответната Страна.
(2) Освобождаванията, предвидени в параграф 1, буква г) от този член, могат да бъдат
предоставени посредством възстановяване
на средства по същия ред, който се прилага
спрямо дипломатическите представителства
на територията на съответната Страна.
Член 8
Освобождаване на финансовите активи от
ограничения
Без да подлежи на финансов контрол или
мораториуми от какъвто и да е вид, ЦПЮЕ
може на територията на Страните свободно:
а) да закупува всякакви валути по разрешените начини и свободно да се разпорежда
с тях; и
б) да работи със сметки във всякаква валута.
Д я л

І І І

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА
ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА
НА ЦПЮЕ
Член 9
Привилегии и имунитети на представителите
на държавите членки
(1) Представителите на държавите членки,
докато изпълняват задачите си в ЦПЮЕ и по
време на пътуването им към и от мястото на
срещите, свиквани от ЦПЮЕ, се ползват със
следните привилегии и имунитети:
а) имунитет по отношение на личен арест
или задържане и по отношение на отнемане
на техния личен багаж;
б) имунитет по отношение на съдебно
производство от всякакъв вид във връзка с
казани или написани думи и всички действия, извършени от тях в качеството им на
представители; този имунитет продължава
да се предоставя, независимо че съответните
лица може да са преустановили да изпълняват
функциите си на представители;
в) неприкосновеност на служебната документация, данни и други служебни материали,
които се намират в тяхно притежание;
г) правото да се използват кодове и да се
получават документи или кореспонденция по
куриер или със запечатана поща;
д) освобождаване по отношение на тях
самите и техните съпруги/съпрузи от имиграционни ограничения и формалности за
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регистриране на чужденци в Страната, която
те посещават или през която те преминават
в изпълнение на своите функции;
е) същите улеснения по отношение на
валута или ограничения за валутен обмен,
каквито са предоставени на представители
на чуждестранни правителства, които са на
временни официални мисии;
ж) същите имунитети и улеснения по отношение на личния багаж, каквито се предоставят на дипломатическите агенти.
(2) Параграф 1 от този член не се прилага
меж ду представител и държавата членка,
на която той/тя е гражданин или в която е
постоянно пребиваващо лице, или на която
той/тя е или е бил/а представител.
Член 10
Привилегии и имунитети на служителите
за връзка
(1) По отношение на служителите за връзка и на членовете на семействата им, които
са част от тяхното домакинство, държавата
домакин предоставя привилегиите и имунитетите, освобождаванията и улесненията,
предоставени на дипломатическите агенти и
членовете на техните семейства в съответствие
с Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 18 април 1961 г.
(2) Служителите за връзка няма да поемат
никаква работа срещу заплащане в държавата
домакин, различна от онази, произтичаща от
официалните им функции в ЦПЮЕ.
(3) С л у ж и т ел и т е за вр ъ зк а, кои т о са
граждани на или постоянно пребиваващи в
държавата домакин, се ползват с имунитет по
отношение на съдебно производство и с неприкосновеност само във връзка с официалните
им действия, изпълнявани при упражняване
на техните функции.
(4) На територията на Страни, различни от
държавата домакин, служителите за връзка
при изпълнение на функциите си, свързани с
работата в ЦПЮЕ, се ползват с привилегиите
и имунитетите, приложими за представителите на държавите членки, както е посочено
в член 9, с изключение на букви д) и ж) от
член 9, параграф 1.
Член 11
Привилегии и имунитети на Генералния директор, директорите и персонала на ЦПЮЕ
(1) Генералният директор, директорите и
персоналът на ЦПЮЕ:
а) имат имунитет по отношение на съдебно
производство, дори след прекратяване на функциите им в ЦПЮЕ, във връзка с казани или
написани думи и всички действия, извършени
от тях в изпълнение на служебните им задължения и в рамките на техните правомощия;
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б) се освобождават от данъчно облагане
върху заплатите, възнагражденията и хонорарите, които им се заплащат от ЦПЮЕ;
в) се освобождават заедно с членовете на
семействата им, които са част от тяхното
домакинство, от имиграционни ограничения
и формалности за регистриране на чужденци;
г) ползват същите улеснения по отношение на валута или валутен обмен, каквито са
предоставени на членове на дипломатически
представителства със съпоставим ранг;
д) разполагат заедно с членовете на семействата им, които са част от тяхното домакинство, със същите улеснения за репатриране
по време на международна криза, каквито се
предоставят на членове на дипломатически
представителства със съпоставим ранг;
е) имат право да внасят безмитно в държавата домакин, в съответствие с нейните
закони и разпоредби, свое обзавеждане и вещи,
включително моторно превозно средство, при
първоначалното им встъпване в длъжност,
както и право да ги изнасят безмитно при
прекратяване на функциите им в ЦПЮЕ;
ж) не са задължени да дават показания
като свидетели във връзка с официалните
им задачи; и
з) се ползват с неприкосновеност на цялата
документация и други официални материали,
свързани с ЦПЮЕ.
(2) В допълнение към привилегиите и
имунитетите, посочени в параграф 1 от този
член, Генералният директор и директорите се
ползват в държавата домакин, по отношение
на тях самите и членовете на семействата
им, които са част от тяхното домакинство,
с привилегиите и имунитетите, освобождаванията и улесненията, предоставени на
дипломатически агенти и членовете на техните семейства в съответствие с Виенската
конвенция за дипломатическите отношения
от 18 април 1961 г.
(3) Привилегиите и имунитетите на Генералния директор, директорите и персонала
на ЦПЮЕ, съдържащи се в параграф 1, букви б) – е) и параграф 2 от този член, не се
прилагат спрямо Страната, на която лицето
е гражданин или в която е постоянно пребиваващо.
Член 12
Привилегии и имунитети на представителите
на оперативните партньори
Представителите на оперативните партньори, които са изпратени на работа в ЦПЮЕ
съгласно споразумение за сътрудничество, се
ползват с привилегиите и имунитетите, които
са предоставени на служителите за връзка
на държавите членки, освен доколкото тези
привилегии и имунитети са ограничени от
споразумението за сътрудничество, сключено
между оперативните партньори и ЦПЮЕ.
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Член 13
Уведомяване
(1) Всяка Страна съобщава имената и длъжностите/функциите на своите представители
и служители за връзка, както и на членовете
на семействата на служителите за връзка,
които са част от тяхното домакинство, на
Генералния директор и на депозитаря.
(2) Всеки оперативен партньор съобщава
имената на своите представители на Генералния директор и на депозитаря.
(3) Генералният директор посочва в актуализиран списък, който се изпраща на всяка
Страна, имената и длъжностите на лицата,
посочени по-долу:
а) Генерален директор;
б) директори;
в) членове на персонала на ЦПЮЕ;
г) служители за връзка; и
д) представители на оперативните партньори.
Член 14
Влизане, престой, напускане и транзитно
преминаване
Страните улесняват, ако е необходимо,
влизането и престоя на територията на дадена
Страна и няма да създават никакви пречки
за начина на напускане на тази Страна на
лицата, изброени по-долу, когато влизането
или престоят се отнасят до официална дейност
на ЦПЮЕ, и осигуряват да няма никакви
пречки при тяхното транзитно преминаване
към или от място на официална работа във
връзка с ЦПЮЕ:
а) представителите на държавите членки;
б) служителите за връзка; и
в) Генералния директор, директорите и
персонала на ЦПЮЕ.
Член 15
Срок на привилегиите и имунитетите
(1) На територията на държавата домакин
всяко лице, което има право на привилегии и
имунитети в съответствие с този дял, се ползва
с тези привилегии и имунитети от момента,
когато влезе в държавата домакин, за да заеме длъжността си, а ако вече е в държавата
домакин – от момента, когато изпращащата
Страна е уведомила за неговото пристигане
компетентните органи на държавата домакин.
Когато функциите на тези лица приключат,
привилегиите и имунитетите, с които те се
ползват в държавата домакин, обичайно се
преустановяват в момента, когато те напуснат
държавата домакин, или при изтичането на
разумен срок, в който да направят това. Обаче
по отношение на действията, извършени от
тези лица в изпълнение на техните функции,
имунитетът продължава да действа.
(2) Докато изпълн ява официалните си
функции във връзка с ЦПЮЕ на територията
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на Страните, различни от държавата домакин,
всяко лице, което има право на привилегии
и имунитети в съответствие с този дял, се
ползва с тези привилегии и имунитети от
момента, когато влезе на територията и по
време на неговия престой на територията на
съответната Страна. Нищо в този Протокол
обаче не препятства съответните органи на
Страните да изискват разумни доказателства,
предоставени от ЦПЮЕ, потвърждаващи, че
лицата, които претендират за режима, предвиден в този Протокол, пътуват по официална
работа на ЦПЮЕ.
Член 16
Ограничаване на имунитети
Имунитетът по отношение на съдебно
производство не се прилага в слу чай на
гражданско дело за щети, произтичащи от
злополука на територията на дадена Страна,
причинена от превозно средство, плавателен
съд или въздухоплавателно средство, управлявано от представител на държава членка,
служител за връзка, Генерален директор,
директор, член на персонала на ЦПЮЕ или
представител на оперативен партньор, нито се
прилага имунитет по отношение на съдебно
производство в случай на пътнотранспортно
нарушение.
Член 17
Снемане на имунитети
(1) Привилегиите и имунитетите в този
Протокол не се предоставят за лична изгода
на самите лица, а за да защитят независимото
упражняване на техните функции във връзка
с ЦПЮЕ.
(2) Без да се засягат привилегиите и имунитетите им, задължение на всички лица, които
се ползват с тези привилегии и имунитети в
съответствие с този Протокол, е да спазват
законите и разпоредбите на държавата домакин и на другите Страни.
(3) Компетентност за снемане на имунитет
имат, както следва:
а) по отношение на представители на
държавите членки и служители за връзка
снемането на имунитет е в компетентността
на изпращащата Страна; тази Страна има
правото и задължението да снеме имунитета
в случаи, когато по нейно мнение имунитетът би препятствал правосъдието и няма да
се накърнят целите, за които имунитетът е
предоставен;
б) по отношение на Генералния директор и директорите Съветът има правото и
задължението да снеме имунитета, когато
имунитетът би препятствал правосъдието
и може да бъде снет, без да се накърняват
интересите на ЦПЮЕ;
в) по отношение на член на персонала на
ЦПЮЕ Генералният директор има правото
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и задължението да снеме имунитета, когато
имунитетът би препятствал правосъдието
и може да бъде снет, без да се накърняват
интересите на ЦПЮЕ;
г) по отношение на представители на оперативен партньор снемането на имунитет е в
компетентността на изпращащия оперативен
партньор; този оперативен партньор има
правото и задължението да снеме имунитета
в случаи, когато по негово мнение имунитетът би препятствал правосъдието и няма да
се накърнят целите, за които имунитетът е
предоставен.
(4) Такова снемане на имунитет не се разпростира върху изпълнителна мярка, за която
е необходимо отделно снемане на имунитет.
(5) ЦПЮЕ сътрудничи по всяко време
на компетентните органи на Страните и
оперативните партньори, за да улеснява доброто правораздаване и предотвратява всяка
злоупотреба с привилегиите и имунитетите,
предоставени съгласно разпоредбите на този
Протокол.
Д я л

І V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 18
Подписване, ратификация, приемане, одобрение и присъединяване
(1) Този Протокол е открит за подписване
от държавите, подписали Конвенцията за
ЦПЮЕ.
(2) Този Протокол подлежи на ратификация, приемане или одобряване от подписалите
държави в съответствие с техните съответни
законови изисквания.
(3) След влизането му в сила всяка друга
Страна по Конвенцията за ЦПЮЕ може да
се присъедини към този Протокол.
(4) Документите за ратификация, приемане,
одобряване или присъединяване се депозират
при депозитаря.
Член 19
Резерви
Не се допускат резерви по този Протокол.
Член 20
Влизане в сила и срок на действие на Протокола
(1) Този Протокол влиза в сила на шестдесетия ден след датата, на която девет подписали
държави са депозирали своите документи за
ратификация, приемане или одобряване.
(2) За всяка държава, която ратифицира,
приеме, одобри или се присъедини към този
Протокол след датата на неговото влизане в
сила, този Протокол влиза в сила от датата на
депозирането от тази държава на съответния
є документ.
(3) Този Протокол е в сила дотогава, докато
Конвенцията за ЦПЮЕ остане в сила.
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Член 21
Изменения
(1) Този Протокол може да бъде изменян
по предложение на всяка от Страните.
(2) Всяко такова предложение се съобщава
от Генералния директор до Страните най-малко шест месеца преди внасянето му в Съвета
за разглеждане и одобряване.
(3) Измененията на този протокол, одобрени
по силата на параграф 2 по-горе, подлежат
на ратификация, приемане или одобряване
от Страните и влизат в сила съгласно реда,
предвиден в член 20.
Член 22
Решаване на спорове
В случай на спор между две или повече
Страни или между Страна и ЦПЮЕ относно
тълкуването или прилагането на този Протокол засегнатите страни търсят решение чрез
взаимни консултации и преговори. В случай
че консултациите и преговорите не постигнат
решаване на спора в рамките на шест месеца,
Страните внасят спора в Съвета за разглеждане и съответни действия.
Член 23
Оттегляне
(1) Всяка Страна може да се оттегли от
този Протокол по всяко време чрез писмено
уведомление до Секретариата на ЦПЮЕ и до
депозитаря, който след това изпраща заверено
копие от това уведомление до всяка Страна.
(2) Всяка Страна, която се оттегли от Конвенцията за ЦПЮЕ съгласно реда, предвиден
в член 51 от тази Конвенция, едновременно с
това се оттегля и от този Протокол.
(3) Оттеглянето влиза в сила три месеца
след датата, на която уведомлението е получено от депозитаря.
Член 24
Депозитар
(1) Правителството на Румъния действа в
качеството на депозитар на този Протокол.
(2) Депозитарят изпраща заверено копие от
оригинала до Секретариата на Организацията
на обединените нации за регистриране и публикуване в съответствие с член 102 от Устава
на Организацията на обединените нации.
Оригиналът на този Протокол в единствен
екземпляр на английски език се депозира при
депозитаря, който изпраща заверено копие до
всяка Страна.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени от своите съответни
правителства, подписаха този Протокол.
Съставен в Букурещ, Румъния, на 24 ноември 2010 г.
8014
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № H-6
от 20 май 2014 г.
за средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за създаване, обновяване,
поддържане, издаване и приемане на средномащабните и дребномащабните държавни
топографски карти.
Чл. 2. (1) Средномащабни са държавните
топографски карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000
и 1:100 000.
(2) Дребномащабни са държавните топографски карти в мащаби, по-дребни от
1:100 000.
Ч л. 3. Сред нома щабн и т е и д ребномащабните държавни топографски карти се
създават, обновяват, поддържат и издават от
Военно-географската служба в цифров и/или
аналогов вид.
Чл. 4. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти са предназначени за:
1. изучаване, оценка и ориентиране на местността;
2. разработване и провеждане на мероприятия със стопанско значение;
3. извършване на измервания и разчети
при планиране и проектиране на инженерни
съоръжения;
4. планиране и организиране на дейностите на органите на изпълнителната власт и
на местното самоуправление;
5. осигуряване на отбраната и сигурността
на държавата;
6. решаване на задачи с научноизследователски характер;
7. основа при съставянето и изработването
на карти в по-дребен мащаб;
8. основа при съставянето и изработването
на специални/тематични карти и други картографски материали;
9. изучаване географията на страната и
района на българската база в Антарктика.
Чл. 5. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се изработват за цялата територия на Република
България, както и за района на българската
база в Антарктика.
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Г л а в а

в т о р а

СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ
И Д РЕБНОМ А Щ А БН И Т Е Д ЪРЖ А ВН И
ТОПОГРАФСКИ КАРТИ
Раздел I
Геодезическа система, математическа и геодезическа основа на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Чл. 6. (1) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти за цялата
територия на Република България се създават
в приетата за страната геодезическа система.
(2) Средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти за района на
българската база в Антарктика се създават при
специално задание и могат да бъдат и в други
геодезически системи.
Чл. 7. (1) Математическата основа на средномащабните и дребномащабните държавни
топографски карти е съвкупност от математическите елементи, които определят връзката между картата и земната повърхност, и включва
картографска проекция, мащаб и система за
разграфка и номенклатура на картните листове.
(2) Средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти се изработват в Универсална напречна цилиндрична
проекция на Меркатор (Universal Transverse
Merkator – UTM) в 6° зони с основни меридиани
21° и 27° източна дължина от Гринуич.
(3) Системата за разграфка и номенклатура
на картните листове – приложението, е в съответствие с Международната разграфка.
Чл. 8. Геодезическата основа на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти включва:
1. в планово отношение – точките от Държавната геодезическа мрежа и точките от геодезическите мрежи с местно предназначение;
2. във височинно отношение – нивелачните репери от Държавната нивелачна мрежа и
точките от Държавната геодезическа мрежа,
геодезическите мрежи с местно предназначение и Държавната гравиметрична мрежа.
Раздел II
Съдържание на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Чл. 9. Средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти съдържат:
1. математическа и геодезическа основа;
2. хидрография;
3. застроени територии;
4. промишленост и селско стопанство;
5. транспорт;
6. растителност;
7. релеф;
8. граници;
9. географски имена;
10. числови характеристики и пояснителни
надписи на елементи от картното съдържание;
11. рамки и оформление.
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Чл. 10. Елементите от съдържанието на
средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се изобразяват чрез
система от условни знаци и образци на шрифтове и съкращения, утвърдени от началника
на Военно-географската служба.
Чл. 11. Местоположението на точките от
Държавната геодезическа мрежа, геодезическите мрежи с местно предназначение и
Държавната нивелачна мрежа се изобразява
по техните правоъгълни координати.
Чл. 12. (1) Държавната граница се изобразява в съответствие с местоположението є,
установено с международни договори.
(2) Геодезическите координати на точките (в
т.ч. граничните знаци), очертаващи граничната
линия на земната повърхност, се определят и
предоставят от Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Министерството на вътрешните
работи.
(3) Когато няма геодезически данни по ал. 2
или от друг източник, държавната граница
(участъци от нея) се нанася чрез пренасяне на
изображението є от едромащабна топографска
карта.
Чл. 13. Границите на административните
области се изобразяват така, както са определени по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република
България, и се предоставят от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 14. Географските имена, както и другите наименования и пояснителни надписи
на елементите от картното съдържание съответстват на официално приетите в Република
България и се вземат от Националния статистически институт, Регистъра на географските
имена, поддържан от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, и/или от органите
на местната власт.
Чл. 15. (1) Допълнителна информация за
елементи от съдържанието по чл. 9 се получава от органи на държавната и местната
власт и от други юридически лица, на които
със закон или друг държавен нормативен акт
е възложено създаването, поддържането и/или
съхраняването на такава информация.
(2) Съдържанието, обхватът и формата на
информацията по ал. 1, както и начинът за
нейното предоставяне се уреждат със споразумение между предоставящата страна и Военно-географската служба, ако в нормативен
акт не е посочено друго.
Раздел III
Условия и ред за създаване на средномащабните
и дребномащабните държавни топографски
карти
Чл. 16. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се създават
при условия и ред, определени с технически
инструкции (разпореждания и указания) за
съставянето и подготовката за издаването им,
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утвърдени от началника на Военно-географската служба.
Чл. 17. (1) Държавната топографска карта
в мащаб 1:25 000 е базова и служи за основен
изходен картографски материал при създаването на останалите средномащабни и дребномащабни държавни топографски карти.
(2) За изходни материали при създаването
на държавната топографска карта в мащаб
1:25 000 се използват аеро- и/или сателитни и
други изображения, едромащабни картографски и кадастрални материали и данни, както
и друга справочна информация.
(3) Фактическата проверка и уточняване на
съдържанието на държавната топографска карта
в мащаб 1:25 000 се извършва чрез използване
на дистанционни методи и/или полево обследване на местността.
Чл. 18. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, с изключение
на тази по чл. 17, се създават чрез генерализиране и картографско редактиране на картните
листове от предходния мащаб.
Г л а в а

т р е т а

ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ
ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ
Чл. 19. Обновяването на средномащабните
и дребномащабните държавни топографски
карти се заключава в обновяване на държавната топографска карта в мащаб 1:25 000 и
нейното последващо картографско редактиране
за получаване на обновените карти в по-дребни мащаби.
Чл. 20. (1) Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се
обновяват периодично през 7 години.
(2) Районите и последователността на обновяване се определят от Военно-географската
служба.
Чл. 21. (1) Поддържането на средномащабните и дребномащабните държавни топографски
карти се заключава в поддържане на Дежурна
карта.
(2) Дежурната карта е държавна топографска
карта в мащаб 1:25 000, върху която се нанасят
текущи изменения на административни и географски елементи от местността, настъпили
през периода между две нейни последователни
обновявания.
(3) Дежурната карта служи за поддържане
на картното съдържание във възможно найактуално състояние и за извършване на текущи справки и/или за издаване на извънредни
тиражи от карти – при необходимост.
(4) Дежурната карта се поддържа от Военно-географската служба в цифров и/или
аналогов вид.
Чл. 22. Издадените количества средномащабни и дребномащабни държавни топографски
карти в аналогов вид се съхраняват от Военногеографската служба съгласно Ръководство за
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организиране и поддържане на геодезически
и картографски фонд на Министерството на
отбраната, a свързаните с тях материали и
данни, които представляват класифицирана
информация – съгласно изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЕМАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА СРЕДНОМАЩАБНИТЕ И ДРЕБНОМАЩ АБНИТЕ
ДЪРЖАВНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ
Чл. 23. Окончателното приемане на създадените/обновените средномащабни и дребномащабни държавни топографски карти се
извършва от комисия, определена със заповед
на министъра на отбраната.
Чл. 24. Приемането на междинните резултати, получени в процеса на създаването,
обновяването, поддържането и издаването на
средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, се извършва от оторизирани от началника на Военно-географската
служба длъжностни лица.
Чл. 25. Средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти се издават
в тираж, определен от началника на Военногеографската служба.
Чл. 26. Въвеждането в употреба на ново издание на средномащабните и дребномащабните
държавни топографски карти се извършва със
заповед на министъра на отбраната.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Аналогов вид на средномащабните и
дребномащабните държавни топографски карти представлява отпечатък на картата върху
лист хартия или друг материал, получен чрез
офсетова или цифрова технология.
2. Специални/тематични са карти, които се
създават по различни от стандартно приетите
за създаването на държавните топографски
карти изисквания и изобразяват по-задълбочено
и подробно един или група обекти, явления,
теми или отрасли.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за геодезията и
картографията.
§ 3. В срок до 6 месеца след влизане в сила
на тази наредба началникът на Военно-географската служба утвърждава условните знаци,
образците шрифтове и съкращения по чл. 10 и
инструкциите за съставянето и подготовката
за издаването по чл. 16.
§ 4. В срок до 6 месеца след влизане в сила
на тази наредба началникът на Военно-географската служба утвърждава Ръководство за
организиране и поддържане на геодезически
и картографски фонд на Министерството на
отбраната по чл. 22.
§ 5. Редакционни и технически указания
за създаването, обновяването, поддържането
и издаването на средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти дава
началникът на Военно-географската служба.
§ 6. Контрол по изпълнението на техникотехнологичните изисквания и спазването на
нормативните актове в процеса на създаването,
обновяването, поддържането и издаването на
средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти извършва началникът
на Военно-географската служба и оторизирани
от него длъжностни лица.
§ 7. Началникът на Военно-географската
служба може да подписва споразумения с
ведомства, организации и институти за сътрудничество и обмен на данни във връзка с
изпълнението на наредбата.
§ 8. Разпространяването на материали и
информация, свързани със създаването, обновяването, поддържането и издаването на
средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти, се извършва от
Военно-географската служба по ред и условия,
определени от министъра на отбраната.
§ 9. Указания по прилагане на наредбата дава
началникът на Военно-географската служба.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
Приложение
към чл. 7, ал. 3

Разграфка и номенклатура на картните листове в мащаби от 1:1 000 000 до 1:25 000 включително
Размери по географска Размери по географска
ширина
дължина
1.
1:1 000 000
4°
6°
2.
1:500 000
2°
3°
3.
1:200 000
40'
60'
4.
1:100 000
20'
30'
5.
1:50 000
10'
15'
6.
1:25 000
5'
7'30"
Забележка. Размерите на картните листове за района на българската база в
по горната таблица, като географската дължина се удвоява.
8058
№

Мащаб

Примерна
номенклатура
К-34
К-34-А,Б,В,Г
К-34-I,II,III,...XXXVI
К-34-1,2,3,.....144
К-34-47-А,Б,В,Г
К-34-47-Г-a,б,в,г
Антарктика се определят
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НАРЕДБА № H-7
от 20 май 2014 г.

за Държавнaта геодезическа мрежа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и техническите изисквания за създаване,
приемане и поддържане на Държавната геодезическа мрежа (ДГМ).
Чл. 2. (1) Държавната геодезическа мрежа е
съвкупност от равномерно разпределени върху
цялата територия на Република България и
трайно стабилизирани върху местността геодезически точки с определени координати и
височини.
(2) Държавната геодезическа мрежа е предназначена да материализира и разпространи
на територията на страната Българската геодезическа система.
(3) Държавната геодезическа мрежа е основа за всички геодезически и картографски
дейности на територията на страната, задачи,
свързани с отбраната и сигурността на държавата, както и за решаването на научноизследователски и инженерни задачи.
Чл. 3. (1) Изграждането и поддържането на
ДГМ се извършват от Военно-географската
служба.
(2) Научното и научно-приложното осигуряване на изграждането и поддържането на
ДГМ се извършват с участието на Българската
академия на науките.
(3) Техническите изисквания и дейностите
във връзка с прилагането на тази наредба
се определят с Ръководство за създаване и
поддържане на ДГМ, както и с допълнителни
технически указания на началника на Военно-географската служба.
Чл. 4. Държавната геодезическа мрежа
включва:
1. геодезическите точки от Държавната
GPS мрежа, обособени в два класа:
a) основен;
б) второстепенен;
2. специални геодезически точки, които
са стабилизирани по изискванията на чл. 9 и
са определени по реда на раздел II от глава
втора на тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСК А МРЕЖА
Чл. 5. Създаването на Държавната геодезическа мрежа включва следните етапи:
1. идеен проект;
2. обследване и стабилизиране на точките
от идейния проект;
3. работен проект;
4. проект за измерване:
5. програма и график за измерване;
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6. финансов и технически разчет;
7. провеждане на ГНСС измервания;
8. обработка на измерванията;
9. отчет.
Чл. 6. Геодезическите точки от ДГМ се
идентифицират чрез уникални четирицифрени
номера и имена.
Чл. 7. (1) За геодезическите точки от ДГМ
се създава и поддържа Единна база данни,
съдържаща:
1. идентификационен номер;
2. клас;
3. име;
4. координати и скорости;
5. вид и физическо състояние на геодезическата точка;
6. най-близко населено място и приблизително разстояние по най-късия маршрут
до него;
7. схеми, описания и други данни, облекчаващи ползването им.
(2) Единната база данни се създава и съхранява в цифров вид от Военно-географската
служба.
Раздел I
Определяне на местоположението и стабилизиране на геодезическите точки от Държавната геодезическа мрежа
Чл. 8. (1) Местата на точките от ДГМ се
избират така, че да са изпълнени следните
общи изисквания:
1. средното разстояние между съседните
точки от Основната GPS мрежа да е 30 – 35 км;
2. Второстепенната GPS мрежа да осигури
разстояние 15 – 20 км между съседните точки
в ДГМ;
3. да осигуряват дълговременно запазване
на подземните и надземните съоръжения/
центрове;
4. да осигуряват безпрепятствен достъп
до тях или в непосредствена близост до тях
с моторно превозно средство с нормална
проходимост;
5. да осигуряват подходящи и благоприятни условия за извършване както на ГНСС
наблюдения, така и на конвенционални геодезически измервания;
6. да са в недви ж ими/поземлени имоти – държавна или общинска собственост.
(2) При невъзможност да се спазят изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 6 точките от ДГМ могат
да бъдат в недвижими имоти – собственост
на юридически или физически лица.
(3) За осигуряване на условия за ползването
на геодезическите точки от ДГМ, съобразно
тяхното предназначение, се създават сервитутни зони. Сервитутната зона има форма
на кръг с радиус 2,5 м от надземния център
на точката.
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(4) С ъгласу ва но с М и н ис т ерс т во т о на
земеделието и храните се изсича високата
растителност:
1. във и около сервитутната зона, така че
да се осигури кръгова видимост от геодезическата точка към небосвода при вертикален
ъгъл над 15°;
2. в просеки с ширина до 4 м за осигуряване на хоризонтална видимост към други
геодезически точки.
Чл. 9. Геодезическите точки от ДГМ се
стабилизират по начин, който:
1. да осигурява тяхната дълговременна
използваемост и устойчивост в планово и
височинно отношение;
2. да позволява центриране с точност 1 мм.
Раздел II
ГНСС измервания за определяне на геодезическите точки от Държавната геодезическа
мрежа
Чл. 10. Определянето на точки от ДГМ се
извършва чрез статични ГНСС измервания,
осъществявавани с помощта на прецизна геодезическа ГНСС апаратура, удовлетворяваща
следните общи критерии:
1. да извършва кодови и фазови измервания минимум на двете основни честоти на
ГНСС;
2. да разполага с най-малко 9 паралелни
приемателни канала;
3. да позволява регистриране на резултатите
от измерванията най-малко 24 часа без прекъсване, при интервал между регистрациите
5 секунди и по-малък;
4. да позволява едновременното захранване
от два независими източника;
5. да разполага с ГНСС антена, редуцираща
влиянието на отразените сигнали;
6. да разполага с ГНСС антена с публикувани абсолютни калибровъчни данни или с индивидуално определени абсолютни корекции.
Чл. 11. (1) Измерванията на геодезическите
точки от ДГМ се извършват в ограничени
времеви периоди (кампании) на територията
на цялата страна или на части от нея.
(2) Измерванията по време на кампанията
се организират и извършват на части (фрагменти). Броят им е в зависимост от общия
брой измервани точки и броя на използваните
ГНСС приемници.
(3) Отделните части се измерват в една
или няколко наблюдателни сесии.
(4) Две или повече съседни части се свързват с не по-малко от две общи точки.
Чл. 12. (1) Геодезическите точки от Основния клас на Държавната GPS мрежа се
определят в една кампания на цялата територия на страната, като измерванията на
отделните фрагменти са с продължителност
не по-малка от две 24-часови наблюдателни
сесии, започващи в 0 часа UTC.
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(2) Геодезическите точки от Второстепенния клас на Държавната GPS мрежа се определят в една или повече кампании, разделени
на дневни (8-часови) наблюдателни сесии. Във
всяка една от сесиите участват не по-малко
от 3 точки от Основния клас.
(3) Геодезическите точки по чл. 4, т. 2 се
определят едновременно с точките от Основния или Второстепенния клас на Държавната
GPS или самостоятелно по отделен технически проект при спазване на изискванията
за Второстепенния клас на Държавната GPS
или по-високи.
Чл. 13. (1) Перманентните ГНСС станции
от Европейската перманентна мрежа (EPN)
са изходни при обработка на Основния клас
на Държавната GPS мрежа.
(2) Точките от Основния клас на Държавната GPS мрежа са изходни при обработка на
Второстепенния клас и геодезическите точки
по чл. 4, т. 2.
Чл. 14. Обработката на данните от измерванията и изравнението на ДГМ се осъществява
със специализиран научноизследователски
софтуер за анализ и обработка на ГНСС
измервания.
Чл. 15. Положението на геодезическите
точки от ДГМ се представя в Българска геодезическа система със следните координати:
1. пространствени правоъгълни координати
(X, Y, Z);
2. геодезически координати (B, L, H);
3. правоъгълни равнинни координати (х,
у), изчислени в Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (UTM) за
съответната зона;
4. нормална височина, определена в Европейската височинна референтна система
(EVRS).
Чл. 16. Координатите на геодезическите
точки от ДГМ се определят с точност в следните диапазони:
1. за Основния клас: по положение 5 – 10 мм
и по височина 10 – 15 мм;
2. за Второстепенния клас: по положение
10 – 15 мм и по височина 15 – 20 мм;
3. за геодезическите точки по чл. 4, т. 2:
по положение 10 – 15 мм и по височина
15 – 20 мм, ако няма други допълнителни
специфични изисквания.
Чл. 17. Нормалните височини на геодезическите точки от ДГМ се определят:
1. чрез геометрична нивелация, изхождайки от реперите I и II клас на Държавната
нивелачна мрежа;
2. чрез трансформация на геодезическите
им височини в нормални височини в система
EVRS.
Чл. 18. На геодезическите точки от ДГМ,
приети за официална реализация на Европейската земна координатна система (ETRS89)
и Обединената европейска нивелачна мрежа
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(UELN), както и на други точки от ДГМ, включени в проекти за изграждане и усъвършенстване на континентални геодезически мрежи
в Европа, се извършват гравиметрични измервания за определяне на стойността на
ускорението на силата на тежестта.
Г л а в а

т р е т а

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСК А МРЕЖА
Чл. 19. Държавната геодезическа мрежа се
поддържа във физическо състояние и качество,
които да осигуряват нейното надеждно използване по предназначение и с изискващата
се точност.
Чл. 20. (1) Поддържането на ДГМ включва:
1. обследване на геодезическите точки;
2. възстановяване на разрушени и унищожени точки;
3. преизмерване и обработка на резултатите от него.
(2) Обследването и възстановяването на
геодезическите точки от ДГМ се извършват
периодично за цялата територия на страната
или по райони.
(3) Преизмерването на ДГМ и обработката
на резултатите от него се извършват по реда
на глава втора, раздел II от тази наредба,
периодично, в срок не по-дълъг от 10 години.
Чл. 21. Обследването на геодезическите
точки от ДГМ представлява комплекс от
дейности в полеви и кабинетни услови я,
свързани с осигуряване на дългосрочната им
използваемост и функционалност.
Чл. 22. (1) При установяване на повреда или
унищожаване на геодезически знак, както и
при нарушаване на режима на ползването му,
установен със сервитутна зона, длъжностни
лица от Военно-географската служба, определени от министъра на отбраната, съставят
акт за установяване на административно
нарушение.
(2) Преписката, свързана с акта по ал. 1,
се представя на министъра на отбраната за
издаване на наказателно постановление.
(3) Органите на държавната и местната
власт, както и физически и юридически лица
уведомяват Военно-географската служба за
установени повредени или унищожени геодезически точки от ДГМ с цел своевременното
им възстановяване.
Чл. 23. Възстановяването на разрушените
и унищожените геодезически точки от ДГМ
се състои в ремонтиране/изграждане на разрушените и/или унищожените елементи от
конструкцията им и определяне на техните
геодезически координати и височини.
Чл. 24. (1) Геодезическите точки се възстановяват по възможност на същото място, на
което е бил старият център, ако то отговаря
на условията по чл. 8, ал. 1.
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(2) При невъзможност да се възстановят
на старото си място разрушени точки се
възстановяват под нов номер на друго място,
осигуряващо запазване на конфигурацията
на мрежата в района и средното разстояние между точките за съответния клас.
(3) Геодезически точки, ремонтирани без
интервенция върху надземния им център или
възстановени по подземен център, запазват
своите номера.
Чл. 25. Определянето на координатите и
височините на геодезически точки, възстановени по подземен център или по реда на
чл. 24, ал. 2, се извършва по реда на глава
втора, раздел II на тази наредба съобразно
техния клас. За определянето им се изготвя
технически проект.
Чл. 26. След определянето на координатите
и височините на възстановените геодезически
точки се актуализира Единната база данни
по чл. 7.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСК А МРЕЖА
Ч л. 27. Приема нет о на окон чат елни т е
резултати от създаването и поддържането на
ДГМ се извършва от комисия, определена със
заповед на министъра на отбраната.
Чл. 28. Въвеждането в употреба на Единната база данни по чл. 7 се извършва със заповед
на началника на Военно-географската служба.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „GPS“ (Global Positioning System) е глобална позиционираща система, базирана на
изкуствени спътници на Земята.
2. „ГНСС“ е Глобална навигационна спътникова система за определяне на местоположение, скорост и време.
3. „EPN“ (EUREF Permanent Network) e
Мрежата от перманентни GPS станции на
EUREF.
4. „EUREF“ (EUropean REFerence Frame/
Sistem) е наименованието на съвременната
общоевропейска геодезическа координатна
система и приетата за официална геодезическа референтна система в Европейския
съюз. EUREF е и Подкомисия за изграждане и поддържане на континентални геодезически мрежи в Европа в рамките на
Международната асоциация по геодезия IAG
(International Association of Geodesy), както и
съкращение, което се използва за означаване
на принадлежността на мрежи, станции, кампании и резултати от тях към едноименната
подкомисия.
5. „IERS“ (International Earth Rotation and
Reference Systems Service) e Международната
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служба за въртенето на Земята и за координатните системи.
6. „ETRS89“ (European Terrestrial Reference
System) е Европейска земна координатна
система, приета от подкомисията на Международната асоциация по геодезия за Европа – EUREF, и фиксирана към стабилната част
на Евроазиатската континентална плоча. „89“
е индекс, произтичащ от годината на нейната
първа реализация.
7. „UELN“ (United European Leveling Network)
е наименованието на Oбединената европейска
нивелачна мрежа.
8. „GRS80“ (Geodetic Reference System)
е международно приета Геодезическа референтна система, определена/п ублик у вана
през 1980 г.
9. „UTC“ (Coordinated Universal Time) е
часовото време, спрямо което се изчислява
времето в различните часови зони.
10. „Кампания“ е комплекс от дейности,
свързани с определяне на геодезическите
точки от ДГМ, проведени в ограничен времеви период.
11. „Фрагмент/част“ е група съседни точки от ДГМ, върху които едновременно се
извършват ГНСС измервания.
12. „Наблюдателна сесия“ е специфичен
период от време, избран при/за измерванията
и обработката на ГНСС измерванията.
13. „Сервитутна зона“ е територия с ограничителен режим в ползването на поземления имот за строителни, селскостопански,
залесителни и други работи, които могат да
застрашат физическото състояние на геодезическите точки, да затрудняват или да
правят невъзможно извършването на геодезически измервания на тях/към тях или по
друг начин да влияят неблагоприятно върху
използваемостта им.
14. „Разрушени геодезически точки“ са тези
с унищожен или разместен от първоначалното му положение надземен център и запазен
подземен център.
15. „Унищожени геодезически точки“ са
тези, чиито подземен и надземен център не
са запазени.
16. „Специални геодезически точки“ по
смисъла на чл. 4, т. 2 са тези, които служат
за определяне на връзките между Българската
геодезическа система и другите референтни
координатни системи, прилагани в страната,
или за решаване на други специфични и научноизследователски задачи. Те имат фундаментално значение за развитие и поддържане
на геодезическите мрежи поради извършените
върху тях разнородни геодезически измервания
(линейно-ъглови, астрономически, гравиметрични, геомагнитни, доплерови, GPS и др.)
и могат да бъдат:
а) геодезически точки от геодезическите мрежи (I, II, III, IV клас), създадени чрез
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класически методи и технологии в съответствие с Инструкция за създаване и поддържане
на Държавната геодезическа мрежа на НРБ,
изд. ВИ, 1984 г.;
б) точки от други, по-рано създадени геодезически мрежи;
в) новопостроени геодезически точки.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 3 от Закона за геодезията и картографията.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. В срок до 6 месеца след влизане в
сила на тази наредба началникът на Военногеографската служба утвърждава Ръководство
за създаване и поддържане на ДГМ по чл. 3,
ал. 3.
§ 5. Контрол по изпълнението на техникотехнологичните изисквания и спазването на
нормативните актове в процеса на създаването
и поддържането на ДГМ извършва началникът
на Военно-географската служба.
§ 6. Предоставянето на материали и данни
от Единната база данни по чл. 7 се извършва
от Военно-географската служба по реда на
Закона за геодезията и картографията.
§ 7. С влизане в сила на тази наредба мрежите от геодезически точки I, II, III и IV
клас, създадени по Инструкция за създаване
и поддържане на Държавната геодезическа мрежа на НРБ, изд. ВИ, 1984 г., престават да изпълняват функциите на Държавна
геодезическа мрежа.
Министър:
Ангел Найденов
8059

НАРЕДБА № Н-8
от 20 май 2014 г.

за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и техническите изисквания за поддържане на
мрежата от магнитни станции, определяне на
елементите на земното магнитно поле на територията на Република България и приемане
на получените материали и данни.
Чл. 2. Мрежата от магнитни станции на
територията на Република България представлява съвкупност от геодезически точки,
трайно стабилизирани върху земната повърхност, върху които периодично се определят
елементите на земното магнитно поле.
Чл. 3. (1) Мрежата от магнитни станции
на територията на Република България се
поддържа от Военно-географската служба.
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(2) Научното и научно-приложното обезпечаване на дейностите по тази наредба се
ос ъщес т вяват съвмес т но с На ц иона л н и я
институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия на науките
(НИГГГ – БАН).
(3) Техническите изисквания и дейностите
за изграждане и поддържане на мрежата от
магнитни станции се определят в Ръководство
за поддържане на мрежата от магнитни станции и определяне на елементите на земното
магнитно поле на територията на Република
България, както и с допълнителни технически
указания на началника на Военно-географската служба.
Чл. 4. Мрежата от магнитни станции на
територията на Република България включва:
1. секуларни станции;
2. станции първи клас;
3. резервни станции на секуларните станции;
4. свободни станции.
Г л а в а

в т о р а

ПОД Д Ъ Р Ж А Н Е Н А М Р Е Ж А Т А О Т
М А Г Н И Т Н И С Т А Н Ц И И И ОП Р Е Д Е ЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЗЕМНОТО
МАГНИТНО ПОЛЕ
Раздел I
Ред и технически изисквания за поддържане
на мрежата от магнитни станции
Чл. 5. (1) За магнитни станции се избират
точки от държавната геодезическа мрежа
или геодезическите мрежи с местно предназначение.
(2) Геодезическите точки от мрежата от
магнитните станции се разполагат равномерно
на територията на Република България със
средно разстояние между тях 15 – 18 км.
(3) За районите с аномалии на магнитното
поле се допускат изключения в разстоянията
по ал. 2.
Чл. 6. Магнитните станции се избират
съобразно следните специални условия:
1. да бъдат представителни за земното магнитно поле и с ниска степен на смутеност на
земното магнитно поле за района, за който
са избрани;
2. да са отдалечени от изкуствени смутители на земното магнитно поле.
Чл. 7. (1) На поддържане подлежат магнитните станции по чл. 4, т. 1, 2 и 3.
(2) Поддържането на магнитните станции се
извършва по ред и начин, идентичен с този на
точките от Държавната геодезическа мрежа.
Чл. 8. (1) За осигуряване на условия за използването на магнитните станции съобразно
тяхното предназначение се създават сервитутни зони. Сервитутната зона има форма на
кръг с радиус 2,5 метра от надземния център
на магнитната станция.
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(2) Не се допуска трайно сигнализиране на
геодезическите точки от мрежата от магнитни станции с метални конструкции, както и
поставяне в сервитутната зона на изкуствени
смутители на земното магнитно поле.
Чл. 9. (1) За магнитните станции по чл. 4,
т. 1, 2 и 3 се създава база данни, която съдържа:
1. идентификационен номер;
2. клас;
3. име;
4. принадлежност към други геодезически
мрежи от Единната геодезическа основа на
Република България;
5. географски координати с точност една
десета от минутата и нормална височина с
точност до метър;
6. номенклатура на картния лист в мащаб
1:25 000, в който се намира станцията;
7. вид и физическо състояние на геодезическата точка;
8. най-близко населено място и приблизително разстояние по най-късия маршрут
до него;
9. описание на условията за достъп до
станцията, скица/схема и фотоснимки на
местоположението є;
10. ориентири и астрономически азимути
към тях и схема на ориентирите;
11. стойностите на елементите на земното
магнитно поле за тази станция, приведени
към единна епоха;
12. номера на карнетите (измервателните
протоколи) и година на измерване.
(2) Базата данни се създава и съхранява
от Военно-географската служба в цифров вид
и на хартиен носител.
Раздел II
Определяне на магнитната деклинация и
елементите на земното магнитно поле за
територията на Република България
Чл. 10. Определянето на магнитната деклинация и другите елементи на земното
магнитно поле се извършва:
1. за създаване на карта на магнитната
деклинация на територията на Република
България – периодично, през 10 години, чрез
измервания на всички станции по чл. 4 в
рамките на не повече от две последователни
календарни години;
2. за актуализиране на части от картата на
магнитната деклинация – по план на Военногеографската служба, съобразно районите и
периодичността на обновяване на държавните
топографски карти.
Чл. 11. Определянето на магнитната деклинация и другите елементи на земното магнитно поле се извършва по ред и технически
изисквания, определени в ръководството по
чл. 3, ал. 3 от тази наредба.
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Чл. 12. (1) За определяне на магнитната
деклинация и другите елементи на земното
магнитно поле на магнитните станции от
мрежата се извършват полеви измервания със
специализирани немагнитни инструменти.
(2) Нивото на измерванията по ал. 1 се
следи чрез контролни измервания в Националната геомагнитна обсерватория „Панагюрище“ на НИГГГ – БАН, преди започване
и след завършване на полевите измервания.
Чл. 13. (1) Национа лната геомагнитна
обсерватория „Панагюрище“ извършва периодични измервания на магнитната деклинация
и другите елементи на земното магнитно
поле, както и непрекъсната регистрирация
на вариации на елементите на земното магнитно поле.
(2) Нивото на измерванията по ал. 1 се
следи чрез сравнителни измервания между
Национа лната геомагнитна обсерватори я
„Панагюрище“ и други световни еталонни
геомагнитни обсерватории.
(3) Измерванията по ал. 1 се използват за
определяне на годишния ход на елементите
на земното магнитно поле и при обработката
на полевите измервания.
Чл. 14. (1) Обработката на измерванията
по чл. 12, ал. 1 се извършва съвместно от
Военно-географската служба и Националния
институт по геофизика, геодезия и география
на Българската академия на науките.
(2) За обработката на измерванията се
използват данните за вариациите на елементите на земното магнитно поле, регистрирани
за същия период от време в Националната
геомагнитна обсерватория „Панагюрище“.
(3) Резултатите от обработката по ал. 1
се представят в единна епоха.
Чл. 15. Националната геомагнитна обсерватори я „Панагюрище“ предоставя на
В о ен но -г е ог р аф с к ат а с л у ж б а по з а я вк а
с т ой нос т та на г од и ш но т о изменен ие на
магнитната деклинация.
Раздел III
Карта на магнитната деклинация на територията на Република България
Чл. 16. (1) Карта на магнитната деклинация се създава за цялата територия на
страната периодично, през 10 години, по
данните, получени по реда на чл. 10, т. 1, в
единна епоха.
(2) В периода между две поредни издания на картата по ал. 1, част (части) от нея
се акт уа лизират с данните, пол у чени по
чл. 10, т. 2.
(3) При липса на данни по чл. 10 се допуска осъвременяване на магнитната карта
по резултатите от измерванията, извършени
съгласно чл. 13, ал. 1.
Чл. 17. (1) Картата на магнитната дек л и на ц и я за т ери т ори я т а на Реп у бл и к а
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България се създава, обновява и издава от
Военно-географската служба в цифров и/
или аналогов вид.
(2) Картографската проекция, системата
за разграфка и номенклатура на картните
листове на картата на магнитната деклинацията са идентични с тези на Държавната
топографска карта.
(3) Картата на магнитната деклинация се
издава в мащаб 1:200 000 и по-дребен.
Раздел IV
Приемане на мрежата от магнитни станции
и резултатите от определяне на магнитната
деклинация и другите елементи на земното
магнитно поле
Чл. 18. (1) Приемането на мрежата от
магнитни станции, на резултатите от определянето на магнитната деклинация и другите
елементи на земното магнитно поле, както
и на създадените карти, се извършват от
комисия, определена със заповед на министъра на отбраната.
(2) Въвеждането в употреба на ново издание на карта на магнитната деклинация
се извършва със заповед на министъра на
отбраната.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Елементи на земното магнитно поле“
са: магнитната деклинация (D), магнитната
инклинация (I) и тоталният вектор (F).
1.1. „Магнитна деклинация“ (D) е хоризонталният ъгъл, заключен между направленията на астрономическия и магнитния
меридиан в дадена точка.
1.2. „Магнитна инклинация“ (I) е вертикалният ъгъл, заключен между хоризонталната равнина и тоталния вектор (F) в
дадена точка.
2. „Карта на магнитната деклинация“ е
картографският продукт, съдържащ данни
за магнитната деклинация, изобразени чрез
точк и, линии, числови характеристик и и
надписи.
3. „Представителни магнитни станции“
са тези, с отдалечаването на които стойностите на елементите на земното магнитно
поле остават постоянни или с ниска степен
на изменчивост.
4. „Аномални райони“ са тези, в които
смутеността на земното магнитно поле е
такава, че на малки разстояния от станцията
се наблюдават големи изменения в стойностите на елементите на полето.
5. „Вариации“ са измененията в стойностите на елементите на земното магнитно
поле, отчитащи динамичното му състояние. В
зависимост от периода, за който се отчитат,
те биват денонощни, годишни и вековни.
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6. Под „Ниво на измерванията“ се разбира
разликата в показанията на инструментите
за определяне на елементите на земното магнитно поле, при последователни контролни
(сравнителни) измервания.
7. Под „Епоха“ се разби ра оп ределен
момент от времето, към който стойностите
на елементите на земното магнитно поле се
приемат за актуални.
8. „Сервитутна зона“ е територията с ограничителен режим в ползването на поземления
имот, в който се намират магнитните станции,
за строителни, селскостопански, залесителни
и други работи, които може да застрашат
физическото състояние на магнитните станции, да затрудняват или правят невъзможно
извършването на измервания върху тях или
по друг начин да влияят неблагоприятно
върху използваемостта им.
9. „Изкуствени смутители“ са: жп линии,
електроцентрали, електропроводи, радиопредаватели и други източници на електромагнитно излъчване, предмети, сгради и
съоръжения, съдържащи в конструкцията
си метални елементи.
10. „Немагнитни инструменти“ са специализирани инструменти, изработени от
немагнитни материали, неоказващи влияние
върху измерванията на елементите на земното магнитно поле.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 3 от Закона за геодезията и картографията.
§ 3. В срок до 6 месеца след влизане в
сила на тази наредба началникът на Военногеографската служба утвърждава Ръководство
за под държане на м режата от магни т ни
станции и определ яне на елементите на
земното магнитното поле на територията на
Република България по чл. 3, ал. 3.
§ 4. Съхранението и разпространението
на материали и информаци я, свързани с
мрежата от магнитни станции и елементите
на земното магнитно поле за територията
на Република България, се извършват от
Военно-географската служба по ред и условия, определени от министъра на отбраната.
§ 5. Контрол по изпълнението на технико-тех нологичните изиск вани я и спазването на нормативните актове в процеса
на поддържането на мрежата от магнитни
станции извършва началникът на Военногеографската служба и оторизирани от него
длъжностни лица.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
8060
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НАРЕДБА № H-9
от 20 май 2014 г.

за Държавната гравиметрична мрежа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
за създаване, реконструкция, модернизация,
приемане и поддържане на Държавната гравиметрична мрежа.
Ч л. 2. (1) Държ а вната г ра ви ме т ри ч на
м режа (ДГрМ) п редставл ява съвк у пност
от равномерно разпределени върху цялата
територия на Република България и трайно
стабилизирани върху местността точки (гравиметрични точки), за които са определени
абсолютните стойности на ускорението на
силата на тежестта (за краткост в текста понататък – силата на тежестта – g), техните
координати и височини.
(2) Държавната г равимет рична м режа
е изходна основа за всички гравиметрични измервания и снимки за геодезически,
геофизични, научни и научноизследователски цели.
Ч л. 3. (1) Държ а вната г ра ви ме т ри ч на
мрежа се изгражда като йерархична мрежа
със следните класове:
1. Изходен (нулев) клас;
2. Първи клас – сгъстяващ на Изходния
клас;
3. Втори клас – сгъстяващ на Изходния
и на Първи клас.
(2) Изходният (нулев) клас включва точки
с абсолютни определения на ускорението на
силата на тежестта и служи за определяне
на параметрите на гравиметричната система
на страната и нейната връзка със световната
система, за метрологично осигуряване на
мрежите от следващите сгъстяващи класове,
както и за изучаване изменението на гравитационното поле на Земята във времето.
(3) Първи и Втори клас включват точки с
относителни определения на ускорението на
силата на тежестта и служат за равномерно
разпространение на гравиметричната система върху цялата територия на страната.
Ч л. 4. (1) Държ а вната г ра ви ме т ри ч на
мрежа се изгражда и поддържа от Военногеографската служба.
(2) Научното и научно-приложното осигуряване на гравиметричните измервания и
тяхната обработка се извършват съвместно
с Националния институт по геофизика, геодезия и география на Българската академия
на науките и Геодезическия факултет на
Университета по архитектура, строителство
и геодезия.
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Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА
ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА
Раздел I
Определяне на местоположението и стабилизиране на точките от Държавната гравиметрична мрежа
Чл. 5. Създаването на Държавната гравиметрична мрежа включва следните етапи:
1. идеен проект;
2. обследване и стабилизиране на точките
от идейния проект;
3. работен проект;
4. програма за измерване;
5. финансов и технически разчет;
6. провеждане на гравиметрични измервания;
7. обработка на измерванията;
8. отчет.
Чл. 6. (1) Точките от Държавната гравиметрична мрежа се проектират и полагат за
постигане на гъстота, както следва:
1. Изходен клас – не по-малка от 1 точка
на 20 000 км 2;
2. Първи клас – с разстояние между точките
в мрежата 30 – 40 км;
3. Втори клас – с разстояние между точките
в мрежата 10 – 20 км.
(2) Местата на точките от Държавната
гравиметрична мрежа се избират така, че
да са изпълнени следните общи изисквания:
1. да се осигури равномерното им разположение върху територията на страната;
2. да са в близост до главни пътни артерии
по линиите на Държавната нивелачна мрежа I
и II клас;
3. да осигуряват дълговременното им запазване;
4. да осигуряват безпрепятствен и постоянен
достъп до тях или в непосредствена близост до
тях с моторно превозно средство с нормална
проходимост;
5. да осигуряват подходящи и благоприятни
условия за извършване както на гравиметрични, така и на ГНСС и други геодезически
определения, включително и позициониране
на инварна нивелачна лата;
6. да са в недвижими/поземлени имоти – държавна или общинска собственост;
7. приоритетно се избират точки от Държавната геодезическа мрежа и точки от съществуващите гравиметрични мрежи.
(3) Точките от Изходния клас на Държавната гравиметрична мрежа се стабилизират
в закрити помещения, които да са:
1. в масивни и устойчиви сгради;
2. без вибрации;
3. с постоянен температурен режим;
4. със стабилна подова повърхност;
5. с наличие на електрозахранване.

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

(4) Допуска се стабилизиране на гравиметрични точки Първи и Втори клас на съществуващи трайни масивни бетонни съоръжения
(постройки, резервоари, шахти и др.).
(5) При невъзможност да се спазят изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 6 точките от ДГрМ
могат да бъдат в недвижими имоти – собственост на юридически или физически лица.
(6) За осигуряване на условия за ползването
на гравиметричните точки по ал. 1 съобразно
тяхното предназначение се създават сервитутни зони. Сервитутната зона има форма на
кръг с радиус 2,5 метра от надземния център
на точката.
Чл. 7. Стабилизирането на точките от Държавната гравиметрична мрежа се извършва
по предварително утвърден проект чрез забетониран в постамент болт от неръждаем
и немагнитен метал с полусферична глава и
маркиран център.
Чл. 8. Гравиметричните точки се идентифицират с уникален номер, състоящ се от две
части: първа част – буквено-цифров префикс
(на латиница), показващ принадлежността є
към съответен клас на ДГрМ, и втора част
(ххх) – трицифрено число, показваща поредния
є номер в класа, както следва:
1. Изходен клас – GАххx;
2. Първи клас – G1ххх;
3. Втори клас – G2ххх.
Раздел II
Гравиметрични измервания на точките от
Държавната гравиметрична мрежа
Чл. 9. (1) За определяне стойността на големината на ускорението на силата на тежестта
в точките от ДГрМ се извършват абсолютни
и относителни гравиметрични измервания.
(2) Стойността на силата на тежестта на
точките от Изходния клас се определя чрез
абсолютни гравиметрични измервания. Те са
изходна основа за Първи и Втори клас.
(3) Стойността на силата на тежестта на
точките от Първи и Втори клас се определя
чрез относителни гравиметрични измервания от два или повече инструмента, като се
изхожда от по-старшите класове.
Чл. 10. (1) Гравиметричните измервания се
извършват по програми и методи, утвърдени в
работния проект по чл. 5, т. 3 и осигуряващи
свръхизмервания.
(2) Първи клас се определя чрез гравиметрични връзки между съседни точки, формиращи фигури от непокриващи се триъгълници.
(3) Втори клас се измерва чрез гравиметрични полигони.
(4) В процеса на гравиметричните измервания се измерват температурата и атмосферното налягане.
Чл. 11. Точност та на гравиметричните
измервания се определя в работния проект
по чл. 5, т. 3.
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Чл. 12. Изследване на влиянието на разликата в надморската височина, атмосферното
налягане, температурата и други фактори върху
гравиметричните измервания с относителни
гравиметри се извършва на Националния
еталонен гравиметричен полигон (НЕГП).
Чл. 13. Относителните гравиметри се еталонират в началото, по средата и в края на
полевите кампании чрез измервания между
избрани точки от изходния клас или между
точки от еталонни гравиметрични полигони
или ходове.
Чл. 14. Преизмерването на ДГрМ се извършва периодично, през 10 години.
Раздел III
Определяне на геодезическите координати и
височините на гравиметричните точки
Чл. 15. Местоположението на точките от
Държавната гравиметрична мрежа се представя в Българската геодезическа система със:
1. правоъгълни равнинни (х, у) и географски
геодезически (B, L) координати, определени
с точност ±0,05 м (±0,002");
2. нормална височина, определена в Европейската височинна референтна система
(EVRS), чрез геометрична нивелация с точност
±0,010 м, изхождайки от реперите I и II клас
на Държавната нивелачна мрежа.
Чл. 16. За гравиметричните точки, съвпадащи с геодезически точки от Държавната
геодезическа мрежа, се приемат координатите
и височините на геодезическите точки.
Раздел IV
Обработка на резултатите от гравиметричните измервания
Чл. 17. Абсолютната стойност на ускорението на силата на тежестта на точките от
Държавната гравиметрична мрежа се изчислява и в гравиметрична система IGSN 1971.
Чл. 18. Изравнените стойности на разликите в силата на тежестта между гравиметричните точки се отнасят към изходните точки.
Чл. 19. Нормалните стойности на силата
на тежестта в точките от Държавната гравиметрична мрежа се изчисляват в геодезическа
референтна система GRS80 (в mGal).
Чл. 20. Към резултатите от гравиметричните измервания се нанасят следните корекции:
1. атмосферна корекция;
2. приливна корекция;
3. за наклона на инструмента;
4. за дрейфа на инструмента.
Чл. 21. Систематизирането на резултатите от стабилизирането, гравиметричните и
геодезическите измервания на всяка точка
се извършва в индивидуален формуляр-регистър, съдържащ: идентификационен номер
на точката; координати по чл. 15; нормална
и абсолютна стойност на силата на тежестта; данни относно принадлежност към други
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мрежи от единната геодезическа основа на
територията на Република България; информация за разположението є; схеми, фотографии и
друга допълнителна информация, улесняваща
нейното използване.
Чл. 22. Военно-географската служба създава и поддържа каталог на точките от ДГрМ
в цифров вид и на хартиен носител.
Г л а в а

т р е т а

ПРИЕМАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА
Чл. 23. Приемането на окончателните
резултати от създаването и поддържането на
ДГрМ се извършва от комисия, определена
със заповед на министъра на отбраната.
Чл. 24. Приемането на междинните резултати, полу чени в хода на създаването
и поддържането на ДГрМ, се извършва от
комисия, назначена от началника на Военногеографската служба.
Чл. 25. Въвеждането в употреба на каталога по чл. 22 се извършва със заповед на
министъра на отбраната.
Чл. 26. (1) Поддържането на точките от
ДГрМ се извършва по реда и смисъла на наредбата за Държавната геодезическа мрежа.
(2) Възстановените точки се преизмерват по
проект и програма, идентични с утвърдените
по чл. 5, т. 3 и 4.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абсолютни гравиметрични измервания“
са гравиметрични измервания, при които непосредствено се определя пълната стойност на
силата на тежестта в дадена точка от земната
повърхност.
2. „Относителни (релативни, диференциални) гравиметрични измервания“ са гравиметрични измервания, при които се определя
разликата между стойностите на силата на
тежестта в две точки – определяема и изходна.
3. „Гравиметричен полигон“ е основен
метод (система, ред, последователност) за
извършване на относителните гравиметрични
измервания. Един затворен полигон се състои от няколко гравиметрични точки, между
които разликите в големината на стойността
на силата на тежестта са наблюдавани с един
и същ инструмент.
4. „ IG SN 19 71“ (I nter nat iona l G rav it y
Standardization Network 1971) е глобална гравиметрична мрежа, чрез която се определя
единната гравиметрична система. Приета от
XV генерална асамблея на Международния
съюз по геодезия и геофизика в Москва през
август 1971 г.
5. „Национален еталонен гравиметричен
полигон“ (НЕГП) е високоточен гравиметричен полигон, създаден по направление на
меридиана Видин – Мелник.
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6. „Еталонен гравиметричен ход“ е гравиметричният ход между абсолютните гравиметрични станции, разположени в Агенцията
по геодезия, картография и кадастър и Националната геодезическа обсерватория „Плана“,
включващ междинни точки в София – кв.
Симеоново, с. Бистрица и с. Железница,
включително и отсечката кв. Симеоново – кв.
Драгалевци – Драгалевски манастир.
7. „ГНСС“ е глобална навигационна спътникова система за определяне на местоположение, скорост и време.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 13, ал. 3 от Закона за геодезията и картографията.
§ 3. Технически указания за прилагането
на наредбата дава началникът на Военно-географската служба.
§ 4. Контрол по изпълнението на техникотехнологичните изисквания и спазването на
нормативните актове в процеса на създаването
и поддържането на Държавната гравиметрична
мрежа извършва началникът на Военно-географската служба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
8061

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 септември 2014 г.

по административно дело № 10340 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Георги Чолаков, и членове:
А нгел Калинов и Севдалина Червенкова,
разгледа административно дело № 10340 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд – второ отделение, докладвано от
председателя Георги Чолаков.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по четири жалби: първата – от Асоциация „Българска книга“, София,
представлявана от председателя на УС на
сдружението Веселин Тодоров Тодоров, и от
„Просвета – София“ – АД, София, представлявано от управителя Йовка Колева Томова;
втората – от Лозка Стоянова Симеонова от
гр. Перник; третата – от Добринка Стоянова
Добрева от гр. Попово, и четвъртата – от
Издателска къща „Анубис“, София, представлявана от управителя Николай Филипов
Табаков, и от „Булвест 2000“ – ООД, София,

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

представл явано от у правител я Владимир
Владимиров Топенчаров, против Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2003 г. за оценяване и одобряване на учебници
и учебни помагала, издадена от министъра
на образованието и науката, обнародвана в
„Държавен вестник“, бр. 51 от 20 юни 2014 г.
С три от жалбите – от Асоциация „Българска книга“ и „Просвета – София“ – АД, от
Лозка Стоянова Симеонова и от Издателска
къща „Анубис“ и „Булвест 2000“ – ООД, е
направено искане за спиране изпълнението
на обжалвания подзаконов нормативен акт.
Ответната страна – Министерството на
образованието и науката, чрез процесуалния
си представител изразява становище за неоснователност на искането за спиране действието
на оспорения акт по съображения, че не са
посочени основания за спиране.
Върховният административен съд, второ
отделение, след като прецени данните по
делото и обсъди доводите на страните, намира, че искането за спиране действието на
обжалвания подзаконов нормативен акт е
основателно.
Оспорването на подзаконовите нормативни актове няма суспензивен ефект, но
действието им може да бъде спряно от съда
съобразно изрично предвидената в нормата
на чл. 190, ал. 1 АПК възможност. С оглед
обстоятелството, че разпоредбата на чл. 190,
ал. 1 АПК не посочва предпоставките, при
наличието на които съдът може да допусне
спиране на действието на оспорени норми
или на целия подзаконов нормативен акт, то
като такива следва да се възприемат по аналогия предпоставките, посочени в текста на
чл. 166, ал. 2 АПК. Това означава, че в тежест
на молителите е да докажат наличието на
изброените в посочения законов текст предпоставки – възможност да настъпят значителни
или трудно поправими вреди за оспорващите,
респ. за останалите адресати на акта. Предвид
обстоятелството, че в хипотезата на чл. 190,
ал. 1 АПК адресатите на акта са неопределяеми по дефиниция, съдът следва да прецени
налице ли са основания за спиране в аспект
на заявените от оспорващите неблагоприятни
имуществени и/или неимуществени последици
от изпълнението на нормативните правила и
доколко това неблагоприятно въздействие би
рефлектирало в правната сфера и на други
адресати, до които се разпростира действието
на акта, независимо че не са страна в процеса.
В искането за спиране действието на оспорената наредба, формулирано в жалбата
на Асоциация „Българска книга“ и „Просвета – София“ – АД, са посочени съображения
за наличието на обстоятелства, които налагат да бъде спряно действието на посочения подзаконов нормативен акт, а именно:
класирането на учебници, без да са налице
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гаранции за законосъобразно провеждане на
избора, ще създаде вреда, изразяваща се в
използване на учебници и учебни помагала
в системата на народната просвета, несъответстващи на избраните от преподаващите
учители. Значителността на описаните вреди,
засягащи обществения интерес, се определя
от продължителния период, в който ще се
проявяват неблагоприятните последици (§ 1,
ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗНП
във връзка с чл. 14 от Закона за степента на
образование, общообразователния минимум
и учебния план), както и от приложното поле
на обжалвания нормативен административен
акт, който регламентира одобряването и оценката на всички учебници и учебни помагала,
използвани в системата на народната просвета
в национален мащаб. Правните последици,
касаещи обществения интерес от използването на учебници, за законосъобразното
класиране на които не са налице гаранции,
не са паричнооценими и касаят прилагането
на държавните образователни изисквания в
процеса на обучение през всяка една учебна година, поради което уреждането им се
явява невъзможно с последващи действия от
страна на администрацията съгласно чл. 195,
ал. 2 АПК.
Изложеното налага извода, че посочените
вреди са противопоставими на защитения
обществен интерес, който се цели с приетия
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подзаконов нормативен акт. В конкретния
случай описаните вреди могат да бъдат определени като значителни и трудно поправими
по смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК, което е
основание за спиране действието на оспорената наредба.
По изложените съображения и на основание
чл. 190, ал. 1 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира изпълнението на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2003 г. за оценяване и одобряване на учебници
и учебни помагала, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 51 от 2014 г.).
Определението в частта му, в която е
спряно изпълнението на § 15 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 5 от
2003 г. за оценяване и одобряване на учебници
и помагала на министъра на образованието и
науката, с който е изменен чл. 27 от Наредба
№ 5 от 2003 г., е оставено в сила с Определение № 13501 от 12.11.2014 г., постановено
от петчленен състав на Върховния административен съд по адм. дело № 13768 от 2014 г.
В останалата част определението е обезсилено.
Председател:
Георги Колев
8008

Поправка. Министерството на вътрешните работи прави следната поправка в Инструкция № 8121з748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в
Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер (ДВ, бр. 88 от 2014 г.): В чл. 3, т. 3, буква „б“ думите „чл. 243, т. 2“ да се четат „чл. 243, ал. 1, т. 2“.
8276
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1085
от 19 ноември 2014 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за
митниците, чл. 69, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба във връзка
с чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на
Съвета с цел засилване на митническия контрол
върху дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба
нареждам до 15 декември 2014 г. през Митнически
пункт „Връшка чука“ да се въвеждат продукти,
свързани с отбраната, и изделия и технологии с
двойна употреба, за които се прилага режимът
по Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба.
Контрола по заповедта възлагам на началника
на Митница Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8267

Директор:
В. Танов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 961-НИФ
от 5 ноември 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и 8 и ал. 7
във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и § 74
от преходните и заключителните разпоредби и
чл. 177, ал. 1, 5 и 6 ЗДКИСДПКИ Комисията за
финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Индустриален фонд“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Христо Смирненски 52А, ет. 2, ап. 5, за извършване на дейност като национално инвестиционно
дружество от затворен тип.
Вписва национално инвестиционно дружество
от затворен тип „Индустриален фонд“ – АД, в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 6 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за допускане до търговия
на акции на национално инвестиционно дружество
от затворен тип „Индустриален фонд“ – АД.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението
на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
8011

РЕШЕНИЕ № 962-ЛУАИФ
от 5 ноември 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 214 и сл. във връзка
с чл. 195, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ Комисията за
финансов надзор реши:
Вписва национално инвестиционно дружество от затворен тип „Индустриален фонд“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Христо Смирненски 52А, ет. 2, ап. 5, като лице,
управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в
чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН, воден от Комисията
за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението
на индивидуалния административен акт.

8012

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1514
от 14 ноември 2014 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 № 521 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 18.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да
се проведе публичен търг с явно наддаване за поземлен имот със сгради, представляващ ученическа
почивна база (УПБ) „Средни гьол“, Панагюрище,
м. Айкьов шумак, община Панагюрище, общински нежилищен имот, стопанисван от „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 529 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
заа 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 16.12.2014 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.

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

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.

8062

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1516
от 14 ноември 2014 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 № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.12.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение, ул. Цар Асен 3, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, с право на собственост върху 1/39 ид.
част от общите части на сградата и дворното място.
2. Начална тръжна цена – 34 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
заа 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 12.12.2014 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.

8063

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-03
от 4 ноември 2014 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения протоколи № 8 от
17.04.2008 г.; № 9 от 24.04.2012 г.; № 20 от 19 и
21.02.2013 г.; № 24 от 28 и 30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и свои решения протоколи
№ 5 от 5.08.2014 г.; № 6 от 2.09.2014 г. Комисията
по приватизация и публично-частно партньорство
(КППЧП) реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване за
продажба на общински нежилищни имоти:
– бивш хлебозавод, Поморие, с идентификатор 57491.504.105.3 по КК на гр. Бургас, ЗП 746
кв. м, с право на строеж върху общинска земя, с
начална тръжна цена 240 000 лв., стъпка на наддаване – 2400 лв., депозит за участие – 24 000 лв.;
– павилион – търговски обект, ул. Георги
Дълбошки, кв. 1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас,
ЗП 44,50 кв. м, с идентификатор 07079.825.15.1,
с начална тръжна цена – 21 600 лв., стъпка на
наддаване – 220 лв., депозит за участие – 2160 лв.;
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на
гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Стефан
Стамболов 122, с право на строеж върху общинска земя, както следва: а) самостоятелен обект
с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв.
м – избен етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м – първи
етаж; в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м – втори етаж, ведно
със 106,11 кв. м прилежащи части от подпокривно
пространство, с начална тръжна цена 432 000 лв.,
стъпка на наддаване – 4320 лв., депозит за участие – 43 200 лв.;
– офис, ж.к. Братя Миладинови, ул. Сан
Стефано 86, Бургас, ЗП 60,28 кв. м, с идентификатор 07079.619.122.1.10, с начална тръжна цена
78 900 лв., стъпка на наддаване – 790 лв., депозит
за участие – 7890 лв.;
– офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, между вх. 8
и 9, Бургас, ЗП 61,45 кв. м, с идентификатор
07079.501.53.1.381, с начална тръжна цена 54 800 лв.,
стъпка на наддаване – 550 лв., депозит за участие – 5480 лв.;
– самостоятелен обект в сграда, ул. Гладстон
53, партер, Бургас, ЗП 49,56 кв. м, с идентификатор
07079.615.238.1.14, с начална тръжна цена 58 600 лв.,
стъпка на наддаване – 590 лв., депозит за участие – 5860 лв.
2. Тръжната документация за всеки обект се
получава в офиса на КППЧП, ул. Конт Андрованти
1 – 3, ет. 3, стая 25, срещу представен документ за
платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община
Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код на
плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние и
документ за самоличност в КППЧП, ако закупуват
лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие за всеки обект да се
внесе по банков път до 12 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по IBAN сметка на Община
Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC
на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасово – с
платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението на КППЧП за
определяне на спечелилия участник.
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4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“
след представяне на платежен документ за закупена
тръжна документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП, ул.
Конт Андрованти 1, ет. 3, стая 25, Бургас, всеки
работен ден до 17 ч. на 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имотите, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения.
7. Търговете да се проведат от Комисията по приватизация и публично-частно партньорство – Бургас. За редовно провеждане на търг е необходимо
присъствието на 2/3 от състава на комисията.

8073

Председател:
П. Жечков

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1674
от 29 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и докладна записка вх. № ДЗ-472 от 15.10.2014 г.
от кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за водопровод
от ПИ с КИ 00702.506.72 по кадастралната карта
на Асеновград до ПИ с КИ 99087.19.151 към обект
„Аквапарк и ресторантски комплекс“ в ПИ с КИ
99087.19.151 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград, за територията – предмет на
проекта, попадаща извън границите на урбанизираната територия, и преминаващ през поземлени
имоти съгласно приложения към проекта регистър
на засегнатите от трасето имоти – землище Горни
Воден, съгласно нанесените плътни зелени линии
и сервитут, означен със сини пунктирани линии.
Одобрява план-схема към ПУП за водопровод
от ПИ с КИ 00702.506.72 по кадастралната карта
на Асеновград до ПИ с КИ 99087.19.151 към обект
„Аквапарк и ресторантски комплекс“ в ПИ с КИ
99087.19.151 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград, за територията – предмет на
проекта, попадаща в границите на урбанизираната
територия, и преминаващ през поземлени имоти
съгласно приложения към проекта регистър на
засегнатите от трасето имоти – Асеновград, съгласно нанесените плътни зелени и червени линии
и сервитут, означен със сини пунктирани линии.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8120
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РЕШЕНИЕ № 1675
от 29 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 208 и чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ-476
от 15.10.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
V – общ., УПИ VІ – общ., и УПИ VІІ – общ.,
в кв. 28 и УПИ VІІІ-408 в кв. 26 и ПУП – ПР
за УПИ VІІ-407, кв. 26, и улица с о.т. № 4, 39 и
32 по регулационния план на с. Боянци, като се
образуват нови УПИ VІІІ-408, УПИ ХІ-502.953,
УПИ ХІV-502.954, УПИ ХV-502.955 и нов кв. 26
съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи със
зелен цвят и зачерквания и линии с кафяв цвят на
приложения проект.
Установява се режим на застрояване в УПИ
VІІІ-408, УПИ ХІ-502.953, УПИ ХІV-502.954 и УПИ
ХV-502.955, кв. 26, съгласно нанесените ограничителни и задължителни линии на застрояване с
червен цвят, котировки с черен цвят и показатели
на режима на застрояване със син цвят.
УПИ ІV-406, УПИ ІІІ-406, УПИ ІІ-405, УПИ
І-404, УПИ ХІV – общ., УПИ ХІІІ – общ., УПИ
ХІІ – общ., УПИ ХІ – общ., УПИ VІІІ – общ., УПИ
VІІІ-430 и УПИ VІІ-430 от действащия кв. 28 се
преномерират съответно на УПИ ХVІ-406, УПИ
ХVІІ-406, УПИ ХVІІІ-405, УПИ ХІХ-404, УПИ
ХХ – общ., УПИ ХХІ – общ., УПИ ХХІІ – общ.,
УПИ ХХІІІ – общ., УПИ ХХІV – общ., УПИ ХХV436, УПИ ХХVІ-435 от новообразувания квартал
26 по регулационния план на с. Боянци съгласно
зачерквания и надписи със зелен цвят и зачерквания с кафяв цвят.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
8121

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-49
от 11 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ (обект с регионално значение, обявен с решение на ОСР – Бургас, от 28.02.2013 г.), протокол № 1 от 3.07.2014 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията и Решение № КЗЗ-17 от 7.10.2014 г. на
Комисията за земеделските земи, София, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за трасе на обект „Водопроводна връзка
за площадка на претоварна станция за отпадъци в
ПИ 61056.21.2 в м. Мерата, землище на с. Равда,
община Несебър, с обща дължина около 50 м“.
Част от трасето на обекта с дължина около
10,5 м преминава през имот с идентификатор
61056.22.1 – общинска собственост (акт за публична
общинска собственост № 4271 от 24.01.2011 г.), зе-
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меделска земя с НТП „пасище“, а останалата част
попада в имот 61056.21.2, отреден за претоварна
станция за отпадъци.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предвид важността на
обекта и необходимостта от срочното му изпълнение разпореждам предварително изпълнение на
тази заповед.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обявяването є в
„Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ чрез областния управител пред Административния съд – Бургас, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да
се обжалва чрез областния управител пред съда в
тридневен срок от съобщаването є на основание
чл. 60, ал. 4 АПК.
Областен управител:
П. Маринов
8048

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 41-54
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява план-схеми за В и К към ПУП – ПУР
за разширение на кв. Сарафово съгласно приложената графична и текстова част.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
8027

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1127
от 10 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и предложение с вх. № ОА-7677
от 9.10.2014 г. от и.д. кмет на община Елин Пелин по преписка вх. № УТ2_20-1741 от 2014 г. от
„Глориент инвестмънт БГ“ – ООД, Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за път
с трайна настилка между ПИ № 165053 и 115038
през имот № 000507 в землището на с. Нови хан,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
Председател:
Г. Костов
8125
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1114
от 22 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
обект „Дискотека“ с площ 430 кв. м, състоящ
се от: зала, складови и санитарни помещения,
коридор, открита тераса и стълбище, представляващ реално определена част от к + 3,74 от блок
III – западно крило на административна сграда,
построена в УПИ I в кв. 146, с административен
адрес: бул. Никола Петков 37А, Казанлък, ведно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, при граници на обособената част: север – северно крило,
изток – канцеларии и двор, юг – жилищен блок,
запад – улица и кооперативен пазар, горе – покрив, и долу – зала за хранене, съгласно ПУП и
кадастрален план на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., и ПР, одобрен
със Заповед № 118 от 18.02.2003 г., при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 220 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
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б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 ч. до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8107

малка ведомствена бензиностанция, КПП, КТП,
ТП 20 kV, складова база за промишлени стоки, автомивка с автоканал, фотоволтаична ел. централа
до 20 kV, хале за технически прегледи, засягащ
ПИ № 007014 – пасище-мера по КВС на землище
Кресна, собственост на община Кресна, с дължина
243,60 м и площ с ограничение в ползването и
1,460 дка съгласно Заповед № 820 от 2.10.2014 г.
на кмета на община Кресна.
3. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия „За
външен водопровод“ до ПИ № 007013, местност
Пумпаловото, землище Кресна, по КВС на землище Кресна с предназначение „За ТИР – 30 МПС
паркинг, автосервиз, сграда – офиси и търговия,
малка ведомствена бензиностанция, КПП, КТП,
ТП 20 kV, складова база за промишлени стоки, автомивка с автоканал, фотоволтаична ел. централа
до 20 kV, хале за технически прегледи, засягащ
ПИ № 007014 – пасище-мера по КВС на землище
Кресна, собственост на община Кресна, с дължина
243,60 м и площ с ограничение в ползването и
1,460 дка съгласно Заповед № 820 от 2.10.2014 г.
на кмета на община Кресна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Георгиев
8127

ОБЩИНА КРЕСНА

РЕШЕНИЕ № 524
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието на условията на чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за горите
Общинският съвет – Крумовград, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
електрозахранване на ретранслатор с. Черничево,
местност Мундев връх, община Крумовград, намиращ се в землището на с. Черничево, община
Крумовград.
На основанеи чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Крумовград пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
М. Байрамали
8071

РЕШЕНИЕ № 669
от 4 ноември 2014 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресн а, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия „За ел.
захранващ кабел“ до ПИ № 007013 с предназначение „За ТИР – 30 МПС паркинг, автосервиз,
сграда – офиси и търговия, малка ведомствена
бензиностанция, КПП, КТП, ТП 20 kV, складова база за промишлени стоки, автомивка
с автоканал, фотоволтаична ел. централа до
20 kV, хале за технически прегледи, местност
Пумпаловото, землище гр. Кресна“, засягащ ПИ
№ 007014 – пасище-мера по КВС на землище
Кресна, собственост на община Кресна, с дължина 237,70 м и площ с ограничение в ползването
и 0,951 дка на възложител „Тисата“ – ЕООД,
Кресна, съгласно Заповед № 820 от 2.10.2014 г.
на кмета на община Кресна.
2. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия „За
външен водопровод“ до ПИ № 007013, местност
Пумпаловото, землище Кресна, по КВС на землище Кресна с предназначение „За ТИР – 30 МПС
паркинг, автосервиз, сграда – офиси и търговия,

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 624
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява проект за частичен подробен устройствен план ПУП – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
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извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Подмяна на съществуващи тласкателни
водопроводи от помпена станция на с. Росица
до напорен водоем с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител
Община Павликени.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Дончев
8109

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 976
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на топлопровод – първа магистрала от колектор ТЕЦ 1, 2,
3 и 4 от оранжерии до гр. Петрич с трасето и
сервитутите, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КККР, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имоти: 56126.74.21,
56126.74.23, 56126.74.50, 56126.74.100, 56126.82.21,
56126.84.9, 56126.84.20, 56126.84.50, 56126.84.51,
84.52, 100.101, 142.1, 142.24, землище на гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Зарков
8029

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37, чл. 37а, ал. 1 и 2 и чл. 38,
ал. 1 и 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411
по протокол № 34 от 29.07.2010 г. (ДВ, бр. 76 от
2010 г.), както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе
1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9974 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 48 510 лв.
без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 72,39 кв. м, прилежащи части: мазе
3 – 5,40 кв. м, и общи части: 14,14 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9976 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе
5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9978 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе
6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9979 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе
7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9980 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 9981
от 2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 78,70 кв. м, прилежащи части: мазе
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9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9982 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 48,87 кв. м,
прилежащи части: мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи
части: 9,54 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 9985 от 2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 51 400 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 78,70 кв. м,
прилежащи части: мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи
части: 15,37 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 9988 от 2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 84 270 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997 от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9998 от 2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе
8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10005
от 2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 53,99 кв. м, прилежащи части: мазе
2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10008 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе
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12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10009 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе
7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10011 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена
в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе
6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10013 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части:
мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10015
от 2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 33,43 кв. м,
прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи
части: 8,01 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10017 от 2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 36 100 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи
части: общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10021 от 2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 72 360 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 60,50 кв. м, прилежащи
части: общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10022 от 2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 64 530 лв. без ДДС.
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 2 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Л. Янкова
8132
РЕШЕНИЕ № 1605
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните общински
недвижими имоти:
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1.1. ПИ с идентификатор № 65231.916.551 с
площ 414 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с УПИ – парцел VІ в кв. 316А по
регулационния план на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 132 от
13.02.1998 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 20 700 лв. без ДДС.
1.2. ПИ с идентификатор № 65231.916.550 с
площ 303 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с УПИ – парцел VІІ в кв. 316А по
регулационния план на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 133 от
13.02.1998 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 15 150 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8133

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

РЕШЕНИЕ № 1606
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот:
ПИ с идентификатор № 23491.8.264 с площ
1357 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)
в м. Червената земя, землище с. Драгушиново,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 13110 от 4.08.2014 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 9500 лв. – 7 лв./
кв. м, без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8134

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1607
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот:
ПИ № 260089 с площ 364 кв. м, начин на
трайно ползване: ливада, категория на земята
при неполивни условия – шеста, в м. Решетката,
землище с. Продановци, актуван с акт за частна
общинска собственост № 13137 от 3.09.2014 г.,
вписан в службата по вписванията при начална
тръжна цена 888 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8135
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РЕШЕНИЕ № 1608
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот:
ПИ № 015192 с площ 0,515 дка, начин на трайно ползване: използваема ливада, категория на
земята при неполивни условия – десета, в м. Висо,
землище с. Белчин, актуван с акт за частна общинска собственост № 13126 от 1.09.2014 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 6180 лв. – 12 лв./кв. м, без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Стойчева
8136

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1609
от 23 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния общински
недвижим имот:
ПИ с идентификатор № 65231.916.555 с площ
1210 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за обществена сграда съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. и изменена
със Заповед № 18-10078 от 11.07.2014 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел VІІ, отреден за „обществено хранене“, с
урегулирана площ 1210 кв. м в кв. 355, актуван
с акт за частна общинска собственост № 4010 от
7.06.2004 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 22 600 лв. – 18,68 лв./
кв. м, без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.

ВЕСТНИК
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10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

8137

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 11
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 027014 и 027030 по КВС на с. Ресилово, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и
противопожарни нужди и външно електрозахранване – средно напрежение, на обект „Три малкоетажни жилищни сгради“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 027008,
местност Над селото, по КВС на с. Ресилово,
съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
Мариана Йорданова Паризова.
Председател:
П. Чучуганов
8070

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1016
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-З-439
от 12.06.2014 г. до Община Свищов от „Кемапул“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свищов, ул. Хемус 10, ет. 1, във връзка с Решение
№ 848 от 27.03.2014 г., прот. № 49, и Решение № 3 от
прот. № 10 от 17.09.2014 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при
Община Свищов и предложение с вх. № 2341 от
21.10.2014 г. от кмета на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот
(ПИ) № 142022, общинска собственост, местност
Кантона, по картата на възстановената собственост
(КВС) на землището на с. Морава, община Свищов,
и парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура: част „Електро“ с трасе,
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преминаващо през ПИ № 142008 и ПИ № 142019,
м. Кантона, по КВС на землището на с. Морава
и част „В и К“, водопроводно отклонение с трасе,
преминаващо през ПИ № 142008, 142006, 142001,
142002, 000143 и 000144, м. Кантона, по КВС на
землището на с. Морава, община Свищов, съгласно
регистър на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Св. Георгиева
8033

дане на участък за движение на противопожарна
техника в местността Стриков рът към Арнаутски
дол, намиращ се в ПИ 096052, землище с. Бяла,
община Сливен“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

РЕШЕНИЕ № 1017
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-З-765
от 28.08.2014 г. до Община Свищов от „Пангеа
Груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Хубча 16, ет. 2, ап. 5, представлявано
от управителя Борислав Иванов Драгомиров, във
връзка с Решение № 907 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.05.2014 г., прот.
№ 52, с мотивирано предписание за ПУП – ПП
на техническата инфраструктура и Решение № 1
от протокол № 11 от 22.10.2014 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение с
вх. № 2346 от 22.10.2014 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата
инфраструктура за трасе на външно ел. захранване
20 kV на фуражно предприятие за съхранение и
преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и
КР на землището на гр. Свищов с трасе, преминаващо през ПИ 65766.81.51, ПИ 65766.81.52 и
ПИ 65766.81.53 по КК и КР на землището на гр.
Свищов съгласно регистър на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико
Търново, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Св. Георгиева
8034

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за уличен
водопровод за захранване на ПИ 181065 по КВС
на земеделските земи на землище Суворово.
Проектът на трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, която е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Варна, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

Председател:
М. Григорова
8047

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 10-136
от 28 октомври 2014 г.

Председател:
Д. Йорданов
8037
114. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Кошарите“,
разположена в землището на с. Голица, община
Долни чифлик, област Варна, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1

4650795

9611710

2

4650950

9611890

3

4651305

9611955
9612270

4

4651335

ОБЩИНА СЛИВЕН

5

4651240

9612375

РЕШЕНИЕ № 1497
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за обект: „Изграж-

6

4651130

9612360

7

4651195

9612230

8

4650795

9612020

9

4650040

9611095

10

4650110

9610935

11
8009

4650450

9611210

С Т Р.
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140. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа л на д и рек ц и я – Варна, д и рек ц и я
„Събиране“, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 0419/2010/000136 от 30.10.2014 г. възлага на
Теодоси Неделчев Георгиев с адрес Русе, бул.
Славянски 3, вх. 1, ет. 1, ап. 1 следния недвижим
имот: поземлен имот № 115017 с начин на трайно
ползване – нива, намиращ се в землището на с.
Бенковски, община Добричка, ЕКАТТЕ 03860,
в местността Малкото ЗДС, трета категория,
целият с площ 31,132 дка, при граници: имот
№ 115016 – нива, имот № 000156 – полски път,
имот № 115018 – нива, имот № 115058 – нива, имот
№ 115023 – нива, за сумата 43 650 лв. 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 датата на постановлението.
8031
186. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, отдел „Публични
вземания“, сектор „Обезпечаване и събиране на
публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2
и 3 ДОПК с постановление № 6187/2012/000168 от
27.02.2013 г. възлага на Емил Малинов Йосифов с
адрес София, ж. к. Суха река, бл. 93, вх. Б, ап. 20,
следния недвижим имот: урегулиран поземлен
имот, съставляващ парцел I-311, кв. 86 по плана
на гр. София, местност Враждебна, целият с площ
645 кв. м, при граници на целия имот: улица,
УПИ № ІІ-310; УПИ № ХІХ-312, УПИ № ХХ-311,
заедно с построените в имота едноетажна търговска сграда – магазин за хранителни стоки под
№ 81, състоящ се от търговска зала и склад, със
застроена площ 147 кв. м и масивна едноетажна
сграда с мазе с предназначение млекосъбирателен пункт, застроена на 75,06 кв. м, с разгъната
застроена площ 151,02 кв. м, съгласно нотариален
акт № 37, том. III, рег. № 3887, дело № 437 от
28.10.2008 г. на Службата по вписванията – София.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото е вписано от съдията
по вписванията чрез службата по вписванията.
8030
180. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 1121/2011/000173 от 31.10.2014 г. възлага на
„Екселенция“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТР: 203193364, адрес за кореспонденция: с. Белащица, ул. Съединение 2б, представлявано от
Михаела Николаева Табакова и Георги Николов
Табаков, следния недвижим имот: идентификатор
№ 61813.593.119 в местността Кукурево в землището на гр. Разлог, област Благоевград, с площ 4200
кв. м, с трайно предназначение на земята – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско
застрояване, включително и правото на строеж
на масивна жилищна сграда с идентификатор
№ 61813.593.119.1 съгласно издадено Разрешение
за строеж № 18 от 14.02.2007 г. от Община Разлог,
със застроена площ 1101 кв. м, РЗП 6292 кв. м,
височина Н=15 м, за сумата 265 650 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на
горепосоченото постановление.
8010
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23. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.4. Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ – един,
към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един, към катедра „Основи и
технически средства за конструиране“ – МФ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника“ – един, към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един,
към катедра „Двигатели, автомобилна техника и
транспорт“ – ФТ; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Локомотиви, вагони и трамваи“ – един, към
катедра „Железопътна техника“ – ТФ; доценти
по: професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт“ – един, към катедра „Въздушен
транспорт“ – ТФ; професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Навигация, управление и експлоатация
на въздушния транспорт“ – един, към катедра
„Въздушен транспорт“ – ТФ; професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Приложна механика“ – един, към катедра
„Механика“ – ТФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теоретична електротехника“ – един,
към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Информационно-измервателни системи“ – един, към
катедра „Електроизмервателна техника“ – ФА;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„А втоматизаци я на производството“ – един,
към катедра „Автоматизация на непрекъснатите
производства“ – ФА; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ – един, към катедра „Електроника,
компют ърни системи и технологии“ – К ЕЕ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Технология на електронното производство“ – един, към
катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Машинознание и машинни елементи“ – един,
към катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции“ – МФ; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Машинознание и машинни елементи“ – един,
към катедра „Машинни елементи и неметални
конструкции“ – МФ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Стандартизация“ – един, към катедра „Основи и технически
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средства за конструиране“ – МФ; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи и
системи“ – един, към катедра „Комуникационни
мрежи“ – ФТК; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, специалност „Теоретични основи на комуникационната
техника“ – един, към катедра „Комуникационни
мрежи“ – ФТК; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, специалност „Телевизионна и видеотехника“ – един,
към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално направление
5.3. Ком у никационна и компют ърна тех ника, специалност „Телевизионна и видеотехника“ – един, към катедра „Радиокомуникации
и видеотехнологии“ – ФТК; главни асистенти
по: професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Подвижен железопътен състав и теглителна сила на
влаковете“ – един, към катедра „Железопътна
техника“ – ТФ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Организация
и управление на производството“ – един, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически машини“ – един, към
катедра „Електрически машини“ – ЕФ, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София, в съответните факултетни
канцеларии: ЕМФ – кабинет 2344, тел. 965 32 90;
МФ – кабинет 3242, тел. 965 22 88; ФЕТТ – кабинет 1332а, тел. 965 22 20; ФТ – кабинет 9108,
тел. 965 25 62; ФА – кабинет 2340, тел. 965 24 06;
КЕЕ – кабинет 23076, тел. 965 36 43; ФТК – кабинет 1254, тел. 965 22 72; СФ – кабинет 3235,
тел. 965 37 04; ЕФ – кабинет 12222, тел. 965 23 70.
8080
35. – На ц иона л н и я т военен у н и верси т е т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално
направление 9.1. „Национална сигурност“, по
научна специалност 05.02.24. „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (отбрана и сигурност)“ (по учебните
дисциплини: „Основи на икономиката“, „Финанси“, „Микроикономика“ и „Макроикономика“) с
учебна натовареност 420 часа, приравнени към
упражнения, за цивилен служител с образователна и научна степен „доктор“ в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Кандидатите да подадат до началника
на Националния военен университет „Васил
Левски“ следните документи: заявление; автобио
графия; копие от дипломата за образователна и
научна степен „доктор“; списък на публикации,
изобретения и други научни и научно-приложни
разработки; медицинско свидетелство (за работа);
свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж
по специалността, ако има такъв; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията
на кандидата в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и
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др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата на университета,
гр. Велико Търново, бул. България 76, тел. за
контакти: 062/618832.
8051
76. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.37 обща хирургия – един, в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ за нуждите на Клиниката
по онкохирургия на УМБАЛ – ЕАД – Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8052
81. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за двама доценти в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство,
научна специалност „Роботи и манипулатори“ за
нуждите на научно структурно звено „Механика
на дискретни системи“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
8057
85. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за академичните длъжности: доцент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активните
вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия и
биофизика на белтъци и ензими“; главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и
стереохимия“, двата конкурса със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. 02/872-48-17.
8068
19. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси за
доценти в професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг“ – един; 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
8081
53. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че е издадена Заповед № СО-РД-40-79 от
3.10.2014 г. на кмета на Столичната община, с която
се отчуждава реална част от поземлен имот № 1407,
кв. 64, м. Кръстова вада, с площ на отчуждаваната част 516 кв. м, отредена за улица, в обхвата
на която ще се реализира обект „Трасе на Главен
канализационен колектор – клон I по ул. Флора
Кънева в участъка от ул. Асен Йорданов до Софийския околовръстен път – III етап, м. Кръстова
вада и м. Южен парк – IV част“, съгласно влязъл
в сила ПУП, одобрен с Решение № 45 по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС и с Решение № 147 по
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протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС за поправка
на явна фактическа грешка, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
собственост на Алексей Илиев Петров – 1/4 ид.ч.,
и Мариана Игнатова Петрова – 1/4 ид.ч.
8043
54. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че е издадена Заповед № СО-РД-40-78
от 3.10.2014 г. на кмета на Столична община, с
която се отчуждава реална част от поземлен имот
№ 1406, кв. 64, 93, 93Б, м. Кръстова вада, с площ на
отчуждаваната част 2279 кв. м, отредена за улица,
в обхвата на която ще се реализира обект „Трасе
на Главен канализационен колектор – клон I по ул.
Флора Кънева в участъка от ул. Асен Йорданов до
Софийски околовръстен път – III етап, м. Кръстова
вада и м. Южен парк – IV част“, съгласно влязъл
в сила ПУП, одобрен с Решение № 45 по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС и с Решение № 147 по
протокол № 40 от 18.07.2002 г. на СОС за поправка
на явна фактическа грешка, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
собственост на Алексей Илиев Петров – 1/4 ид.ч.,
и Мариана Игнатова Петрова – 1/4 ид.ч.
8067
59. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на квартали 1, 4, 5 и
6, м. НПЗ Казичене-запад, район „Панчарево“.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Панчарево“.
8042
465. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
АМ „Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, одобрен със
Заповед № РД-02-14-413 от 29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП – ПП в участъци от км 322+000 до
км 625+500, от км 328+800 до км 330+000, от км
341+060 до км 341+200 и от км 350+340 до км
359+483,52 и изместване на трасето и автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960,
за землището на с. Бело поле и с. Зелен дол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация – Благоевград.
8072
72. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план за
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улична регулация на обслужваща улица с о.т.
8 – о.т. 37 – о.т. 38 – о.т. 39 за обслужване на
имоти в с.о. Черниците – Училищното, землище
с. Маринка, община Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в дирекция „ЦАУ Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8028
8. – Областният управител на област Враца на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-18-РР15 от
5.11.2014 г. е одобрен работният проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 от 11.11.2014 г. за
обект от техническата инфраструктура: Работен
проект на обект „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“,
Обособена позиция № 1 Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Враца – Мездра – Роман, с
възложител Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Ген. Й. В. Гурко 6, ЕИК 131516795, представлявана
от Красимир Йорданов Симонски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“. Обектът е трета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ – електронна
съобщителна мрежа и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво в
неурбанизирана и урбанизирана територия. За
работния проект е изготвена оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите, изготвена от
консултанта „Дарис“ – ООД, София. Заповедта
за одобряване и разрешението за строеж могат
да бъдат обжалвани от заинтересованите лица
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8075
88. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2“, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ,
комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5“ по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Трасето на кабела преминава през полски
пътища – общинска собственост, представляващи
поземлени имоти с идентификатор 51500.21.39 и
идентификатор 51500.16.20 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Дължината на
кабелното трасе е 270 м. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8079
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89. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Трасе на
кабели 20 kV до БКТП – нов“ в поземлен имот с
идентификатор 51500.16.114 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Трасето на кабела
преминава през полски път – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.16.20 по кадастралната карта на гр.
Несебър, м. Бостанлъка. Дължината на трасето е
62,24 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация, Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
8078
18. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава за изработен и представен проект: „Парцеларен план
(ПП) за проектиране на подземен електропровод
20 kV в частта му, попадаща в землището на гр.
Перущица, община Перущица, област Пловдив,
за захранване на имоти 0.192, 0.205, 0.218, 0.196,
местност Козбен, по картата на възстановена
собственост (КВС) на гр. Перущица с ЕКАТТЕ
55909, община Перущица, област Пловдив“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 5, ет. 3
в сградата на Община Перущица. 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 – Перущица.
8013
5. – Община гр. Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните собственици, че в дирекция
„ТСУ“ е изложен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за строеж на „Път с трайна
настилка“ в имоти с идентификатори 57649.100.1,
57649.100.2, 57649.100.3 по кадастралната карта
на землище гр. Попово, област Търговище. Заинтересуваните собственици могат да прегледат
проекта в стая № 305, ет. 3 в Община Попово.
Несъгласните с предвижданията в проекта могат
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да направят писмени възражения и искания до Община Попово
в 30-дневен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
8038
20. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – въздушно електропроводно отклонение и кабел, ниско напрежение, до ПИ 63427.306.105
в местност Чифлика, землище на гр. Русе. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8076
21. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност
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Над село, землище на с. Николово, община Русе.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8077
52. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план (преработка) – план за регулация за източната част
на с. Селиминово, община Сливен – квартали
19, 40, 44, 45, 46, 49, 50 и 51, с включването им в
регулационните граници на селото. 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.
8039
7. – Община гр. Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура,
извън границите на урбанизираните територии за
осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори
63015.504.86 и 63015.504.97, зона по § 4 ЗСПЗЗ,
м. Ново селище, землище гр. Черноморец. С
внесения ПУП – ПП се обособява улична регулация на улица с о.т. 15-16-17-18-19-20-21-2223-24-25-26-27-31 с ширина съгласно графичната
част 4,5 м на платното и едностранно тротоар
с ширина 1 м, засягаща следните ПИ с идентификатори 63015.504.6 и 63015.504.56 с НТП „За
второстепенна улица“, 63015.504.126, 63015.504.127,
6 3 01 5. 5 0 4.1 2 8 , 6 3 01 5. 5 0 4.1 3 0 , 6 3 01 5. 5 0 4.1 31,
63015.504.132, 63015.504.138 и 63015.504.139 с
НТП „За земеделски труд и отдих съгласно § 4
ПЗРЗСПЗЗ“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
8049
46. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект: ПУП – парцеларен план за
обект: „Проектиране на подземен електропровод
20 kV в частта му, попадаща в землището на с.
Куртово Конаре, община Стамболийски, област
Пловдив, за захранване на имоти 0.192, 0.205,
0.218, 0.196, местност Козбен, в землището на гр.
Перущица, община Перущица, област Пловдив“.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със
съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в Община
Стамболийски и при несъгласие да обжалват в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Община Стамболийски.
8074
84. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на действащия подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация на част от
квартали 146, 165 и 166 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и терени в регулацията,
източно от квартал 166 по трасето на път ІІ-53
„Ямбол – Средец“. Проектът за изменение на
действащия ПУП – план за регулация, е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8050
3. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е допуснат за разглеждане
и обявяване от Общинския експертен съвет по
устройство на територията ПУП – ИПУР (изменение на план за улична регулация) между О.Т.
138-111-109-110, между О.Т. 310-9-108-107-104, между
О.Т. 107-106, между О.Т. 9-145 и между О.Т. 108-109
и ПУП – ИПР (изменение на план за регулация)
за УПИ І-795 и УПИ ІІ-790 в кв. 1, УПИ І-797,
УПИ VІ-801 и УПИ V-802 в кв. 3, УПИ І-739 и
УПИ ІІ-738 в кв. 4, УПИ І-724 в кв. 5, УПИ І-715
в кв. 6, УПИ ХV-740 и УПИ ІІ-743 в кв. 7, УПИ
ХІІ-788 в кв. 8 по плана на с. Щръклево, община
Иваново, област Русе. Проектът се намира в дирекция „УТОСХД“ в административната сграда на
Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска
75, ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат
да подават писмени възражения, предложения и
искания по проекта в 30-дневен срок от датата
на съобщаването му в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8040

СЪДИЛИЩА
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 117 състав, уведомява Наталия Романовна Пеева, родена на 15.06.1949 г. в Република
Русия, че има качеството на ответница по гр. д.
№ 1867/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 117 състав,
образувано по предявен от Николай Славев Пеев
иск за развод, и є указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117
състав, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
8066
Видинският окръжен съд с определение № 396
от 17.11.2014 г. по ч.т.д. № 515/2014 г. по описа на
ВОС на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава
длъжника и кредиторите на „Фанти – Г“ – ООД
(в нес ъ с т оя т ел нос т), с ЕИ К 105551161, с ъ с
седалище и адрес на управление Видин, ул.
Дунавска 26 – „Токуда банк“ – АД, „Юробанк
Бъ лгари я“ – А Д, „ОББ“ – А Д, „КТ Б“ – А Д,
„Га ма конс у л т – К а лен Пр окоп иев и сие“,
„Български корабостроителници“ – А Д, „Интернешунул медикъл дистребюшън“ – ЕООД,
„Медикал експрес“ – АД, „Медилаб“ – ЕООД,
ЕТ „Людал – Любен Далев“, „Евромаркет аутомотив“ – АД, ЕТ „Бени – Албена Валентинова“, „Цифрова компания“, „Люнеди“ – ЕООД,
„Нурст България“ – АД, Асансьорни сервизи,
Линзаг Бестатунг Австрия, ДАФ Ивеко, „Домарин“ – ЕООД, за съдебно заседание, което ще
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се проведе на 28.11.2014 г. в 9,30 ч. в зала № 13,
ет. 2, в сградата на Съдебната палата – Видин,
пл. Бдинци 1, във връзка с постъпила молба по
чл. 679 ТЗ от „ОББ“ – АД, и „Интерлийз“ – ЕАД.
8106

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
56. – Управителният съвет на ПСК „Черно
море“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 22.01.2015 г. в
17,30 ч. във Варна в Младежки дом „Орбита“, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за 2014 г.; 2. отчетен доклад на КС;
3. промени в управителния съвет; 4. 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.
8084
31. – Управителният съвет на Обединен спортен клуб „Спартак“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.02.2015 г. в
16 ч. в Актовата зала на Спортно училище „Георги Бенковски“ – Плевен, в Плевен, ул. Ген.
Владимир Вазов 1, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на председателя на клуба; 2. избор
на ръководни органи на клуба; 3. приемане на
промени в устава на клуба; 4. организационни
въпроси относно материалната спортна база,
собственост на ОСК „Спартак“ – Плевен. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.
с присъстващите членове на клуба.
8085
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Регионално дружество по детска онкохематология“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 22.01.2015 г. в
14 ч. в Пловдив, ул. Васил Априлов 15А, УМБАЛ
„Св. Георги“, Пловдив, Детска клиника, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението до 2014 г.; 2. приемане и освобождаване
на нови членове на сдружението; 3. разпределяне
на наличните средства в банковата сметка на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8082
1. – Управителният съвет на СНЦ „Мост Медия – С“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 20.01.2015 г. в 17,30 ч. в Силистра, пл.
Славейков 20, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността и финансов отчет на сдружението
за 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на УС; 3. освобождаване на членовете
на УС; 4. освобождаване на членове на ОС; 5.
приемане на нови членове на ОС; 6. избор на нов
УС; 7. промени в устава на сдружението; 8. разни.
8083
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