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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай
Нанков Нанков като народен представител
от 11. изборен район – Ловешки.
Решението е прието от 43-то Народно съ
брание на 4 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8603

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за изслушване и избор на член на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
изслушване и избор на член на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори:
I. Изслушване на предложения от председателя на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори кандидат за
член на същата комисия
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет
страницата на Народното събрание.
2. Кандидатът се представя от вносителя
на предложението – председателя на Комиси
ята за публичен надзор над регистрираните
одитори, и от представител на Управителния
съвет на Института на дипломираните експерт
счетоводители – до две минути всеки. Пред
ставянето включва и данни за специфичната
подготовка, мотивацията, публичната репута
ция и обществената подкрепа за кандидата.
3. Лично представяне на кандидата – до
пет минути.
4. Представяне в резюме на становищата
на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание, ако са представени такива – до
две минути всяко.

5. Въпроси от страна на народни предста
вители – до една минута.
6. Отговор на кандидата по представените
становища и след изчерпване на зададените
въпроси – до десет минути.
7. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на комисията.
8. Комисията изготвя доклад от изслушва
нето и го внася в Народното събрание. Към
него се прилага проект на решение за избор
на член на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори.
II. Избор на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
от Народното събрание
1. Кандидатът се представя от председа
теля на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори – до две минути.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет
и финанси.
3. Провеждат се разисквания по кандида
турата по реда на Правилника за организа
цията и дейността на Народното събрание.
4. Гласу ването се извършва явно чрез
компютризираната система за гласуване.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 5 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8612

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 282

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов – из
вънреден и пълномощен посланик на Репу
блика България във Федеративна република
Бразилия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Перу със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 28 ноември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8556
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М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 70 на Министер
ския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.,
бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10,
34, 58, 76 и 94 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
тър-председателят по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ и „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заме
нят съответно със „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“ и „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по европейск и т е
фондове и икономическата политика“.
2. В чл. 1, ал. 8 думите „Министерство
то на регионалното развитие“ се заменят с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ч ленове на С ъвета са замес т ник
минист ър-председател ят по демог рафска
та и социалната политика и министър на
труда и социалната политика, министърът
н а в ът р еш н и т е р аб о т и , м и н ис т ър ът н а
финансите, минист ърът на икономиката,
министърът на енергетиката, министърът
на туризма, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщени ята, минист ърът на околната
среда и водите, министърът на земеделието
и храните, министърът на образованието и
науката, министърът на здравеопазването,
министърът на културата и министърът на
младежта и спорта.“
4. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) По изключение при идентифицирана
необходимост от провеждане на спешни съ
гласувателни действия срокът по ал. 2 може
да бъде намален по решение на председателя
на Съвета.“
5. В чл. 9а, ал. 5, изречение второ накрая
се добавя „или упълномощено от него лице“.
§ 2. В Постановление № 5 на Министер
ския съвет от 2012 г. за разработване на
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стратегическите и програмните документи
на Република България за управление на
средствата от фондовете по Общата стра
тегическа рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 62 и 65 от
2013 г. и бр. 10, 44, 52 и 76 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
тър-председателят по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ и „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заме
нят съответно със „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“ и „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по европейск и т е
фондове и икономическата политика“.
2. Навсякъде думите „Министерството
на региона лното развитие“ се замен ят с
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“.
3. В чл. 6, а л. 1 д у мите „Минист ърът
на региона лното развитие“ се замен ят с
„Министърът на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 3. В Постановление № 121 на Минис
терския съвет от 2007 г. за определяне на
реда за предоставяне на безвъзмездна фи
нансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структу рните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
за програмния период 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61,
81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.,
бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34, 54 и 76
от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от
2013 г. и бр. 10, 42, 58, 60 и 76 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
тър-председателят по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ и „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заме
нят съответно със „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“ и „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по европейск и т е
фондове и икономическата политика“.
2. В § 10 от преходните и заключител
ните разпоредби думите „и енергетиката“
се заличават, думите „министъра на труда
и соц иа лната поли т ика“ се замен я т със
„заместник министър-председателя по демо
графската и социалната политика и минис
тър на труда и социалната политика“ и след
думите „регионалното развитие“ се добавя
„и благоустройството“.
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§ 4. В Постановление № 322 на Минис
терския съвет от 2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функцио
ниране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11,
79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93
от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и
76 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
т ър-председателя по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ се заменят
със „заместник министър-председателя по
европейск ите фондове и икономическата
политика“.
2. В § 7 от заключителните разпоредби
думите „и енергетиката“ се заличават, думите
„министъра на труда и социалната политика“
се заменят със „заместник министър-пред
седател я по демографската и социалната
политика и министър на труда и социална
та политика“ и след думите „регионалното
развитие“ се добавя „и благоустройството“.
§ 5. В § 4 от преходните и заключител
ните разпоредби на Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на раз
ходите по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинанси рана о т Европейск и я
фонд за регионално развитие, за финансо
вата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г.,
бр. 19 от 2009 г., бр. 31, 97 и 102 от 2010 г.,
бр. 21 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 65 от
2013 г. и бр. 76 от 2014 г.) думите „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заменят
със „заместник министър-председателя по
европейск ите фондове и икономическата
политика“.
§ 6. Параграф 3 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Постановление
№ 118 на Министерския съвет от 2014 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд
за морско дело и рибарство, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов меха
низъм (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 76
от 2014 г.) се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
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политика, заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика,
министъра на вътрешните работи, министъра
на финансите, министъра на икономиката,
м и н ис т ъра на рег иона л но т о ра зви т ие и
благоустройството, министъра на околната
среда и водите, министъра на културата,
министъра на образованието и науката и
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури.“
§ 7. В Постановление № 18 на Министер
ския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей
ския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г.,
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90
от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71
от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 60 и 76 от
2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на съвета е министърът
на вътрешните работи.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Ч ленове на съвета са: замест ник
минист ър-председател ят по европейск ите
фондове и икономическата политика, опре
делен от министъра на вътрешните работи
заместник-министър на вътрешните работи,
отговорните за управлението на средствата
от Европейските фондове и програми за
местник-минист ър на финансите, замест
ник-минист ър на земеделието и храните,
заместник-министър на околната среда и
вод и т е, за мес т н и к-м и н ис т ър на т ру да и
социалната политика, заместник-министър
на транспорта, информационните техноло
гии и съобщени ята, заместник-минист ър
на икономиката, заместник-минист ър на
регионалното развитие и благоустройството,
заместник-министър на образованието и на
уката, както и изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“, директорът
на Агенцията за държавна финансова инспек
ция, изпълнителният директор на Агенцията
по обществени поръчк и, изпълнителни ят
директор на Националната агенция за при
ходите, директорът на Агенция „Митници“,
изпълнителният директор на Агенция „Пътна
инфраструктура“, изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури и директорът на дирекция „Фи
нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“.“
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2. Навсякъде думите „заместник минис
т ър-председателя по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ се заменят
със „заместник министър-председателя по
европейск ите фондове и икономическата
политика“.
§ 8. В Постановление № 182 на Министер
ския съвет от 2006 г. за създаване на коми
тети за наблюдение на Националната стра
тегическа референтна рамка и оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европей
ския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г.,
бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от
2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и
97 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76
от 2014 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
тър-председателят по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ и „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“ се заме
нят съответно със „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“ и „заместник
м и н ис т ър -п редседат ел я по европейск и т е
фондове и икономическата политика“.
2. Навсякъде думите „Стратегическо раз
витие и координация“ се заменят с „Иконо
мическа и социална политика“.
3. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 14 думата „директора“ се заменя
с „представител“.
4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Координацията, административната
и техническата работа, свързани с дейността
на комитета, се извършват от секретариат.
Функциите на секретариата се изпълняват
от дирекция „Програмиране на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет.“
5. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „и енергетиката“ се заличават, думите
„министъра на труда и социалната политика“
се заменят със „заместник министър-пред
седател я по демографската и социалната
политика и министър на труда и социална
та политика“ и след думите „регионалното
развитие“ се добавя „и благоустройството“.
§ 9. Параграф 3 от преходните и заключи
телните разпоредби на Постановление № 62
на Министерския съвет от 2007 г. за приема
не на национални правила за допустимост
на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Структу рните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
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за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от
2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 21 и 98 от 2011 г.
и бр. 65 и 76 от 2013 г.) се изменя така:
„§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика, заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
икономиката, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на министъра на околната
среда и водите.“
§ 10. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 от
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71,
78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.;
попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и
105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г, бр. 62, 65 и
80 от 2013 г. и бр. 53, 76 и 94 от 2014 г.), на
ред „Работна група № 19“, в колона 2 думи
те „заместник министър-председателят по
управление на средствата от Европейския
съюз“ се заменят със „заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика“.
§ 11. В Постановление № 6 на Министер
ския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г.,
бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник минис
тър-председателя по управление на сред
ствата от Европейския съюз“ се заменят
със „заместник министър-председателя по
европейск ите фондове и икономическата
политика“.
2. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „Министерството
на региона лното развитие“ се добавя „и
благоустройството“;
б) в т. 4 думите „и енергетиката“ се за
личават.
§ 1 2 . Пара г раф 4 о т за к л юч и т ел н и т е
разпоредби на Постановление № 179 на Ми
нистерския съвет от 2010 г. за определяне на
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механизма за верифициране на разходите и
изплащане на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 95 от 2010 г., бр. 62 и 65 от
2013 г. и бр. 76 от 2014 г.) се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика, заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика,
м и н ис т ъра на фи на нси т е, м и н ис т ъра на
икономиката, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на околната среда
и водите и на министъра на образованието
и науката.“
§ 13. В Постановление № 79 на Минис
терския съвет от 2014 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Споразумението
за партньорство на Република България и
на програмите, съфинансирани от Европей
ските структурни и инвестиционни фондове,
за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 58 и 76 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник министърпредседателят по управление на средствата от
Европейския съюз“ и „заместник министърпредседателя по управление на средствата
от Европейския съюз“ се заменят съответно
със „заместник министър-председателят по
европейските фондове и икономическата по
литика“ и „заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика“.
2. В чл. 3, ал. 3:
а) в т. 1 думите „заместник-министър на
инвестиционното проектиране“ и запетаята
след тях се заличават;
б) в т. 4 след думите „регионалното разви
тие“ се добавя „и благоустройството“.
3. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „и енергетиката“ се заличават, думите
„министъра на труда и социалната политика“
се заменят със „заместник министър-председа
теля по демографската и социалната политика
и министър на труда и социалната политика“
и след думите „регионалното развитие“ се
добавя „и благоустройството“.
§ 14. В Постановление № 107 на Минис
терския съвет от 2014 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и Европейския
фонд за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.; изм.
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и доп., бр. 76 от 2014 г.) навсякъде думите
„заместник министър-председателят по упра
вление на средствата от Европейския съюз“ и
„заместник министър-председателя по упра
вление на средствата от Европейския съюз“
се заменят съответно със „заместник минис
тър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика“ и „заместник
министър-председателя по европейските фон
дове и икономическата политика“.
§ 15. В Постановление № 119 на Минис
терския съвет от 2014 г. за приемане на наци
онални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и от Европейския
фонд за морско дело и рибарство, за финан
совата рамка 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 44
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 52 и 76 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят със „заместник
министър-председателя по европейските фон
дове и икономическата политика“.
2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и енергетиката“ се зали
чават, думите „министъра на труда и соци
алната политика“ се заменят със „заместник
министър-председателя по демографската и
социалната политика и министър на труда
и социалната политика“ и след думите „ре
гионалното развитие“ се добавя „и благоу
стройството“.
§ 16. В Постановление № 76 на Министер
ския съвет от 2014 г. за създаване на Нацио
нален координационен механизъм за преглед
на проектната готовност и приоритизиране на
проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент
(ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за създаване на Механизъм за
свързване на Европа (обн., ДВ, бр. 33 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 думите „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят със „замест
ник министър-председателя по европейските
фондове и икономическата политика“, а след
думите „регионалното развитие“ се добавя „и
благоустройството“.
2. В чл. 7, ал. 3, т. 2 думите „директорът
на дирекция „Устройствено планиране на
територията“ на Министерството на инвес
тиционното проектиране“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 17. В § 20 от преходните и заключител
ните разпоредби на Постановление № 352 на
Министерския съвет от 2014 г. за изменение и
допълнение на Методологията за определяне на
финансови корекции във връзка с нарушения,
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установени при възлагането и изпълнението
на обществени поръчки и на договори по
проекти, съфинансирани от Структурните
фондове, Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за разви
тие на селските райони, Европейския фонд за
рибарство и фондовете от Общата програма
„Солидарност и управление на миграцион
ните потоци“, приета с Постановление № 134
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 65 от 2013 г. и бр. 52 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник министърпредседателя“ се заменят със „заместник ми
нистър-председателя по европейските фондове
и икономическата политика“.
2. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по управление на средствата от
Европейския съюз“ се заменят със „заместник
минист ър-председател ят по европейск ите
фондове и икономическата политика“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378
ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37
от 2008 г. и бр. 27 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава първа се създава чл. 11а:
„Чл. 11а. Лицата, на които Фондът за га
рантиране на влоговете в банките изплаща
гарантираните размери на влоговете чрез
определени от управителния съвет на фонда
една или повече кредитни институции, не
подават декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6,
ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпи
рането на пари.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8558
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 2009 г. за
създаване на Съвет за административната
реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г.,
бр. 30, 62 и 69 от 2013 г. и бр. 16 и 67 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създават нови т. 8 и 9:
„8. разработва политиката и координира
осъществяването на инициативата за отво
рени данни в обществения сектор, както и
на други дейности за прозрачно управление
в Република България;
9. предлага дейности и осъществява мо
ниторинг на изпълнението на поетите от
Република България ангажименти по Глобал
ната инициатива „Партньорство за открито
управление“.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател,
секретар и членове.
(2) Председател на съвета е заместник
минист ър-п редседател я т по коа лиционна
политика и държавна администрация.
(3) Секретар на съвета е определен от
заместник министър-председателя по коали
ционна политика и държавна администрация
член на политическия му кабинет. Секретарят
участва в заседанията на съвета с право на глас.
(4) Членове на съвета са: заместник ми
нистър-председателят по европейските фон
дове и икономическата политика, заместник
министър-председателят по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси и заместник министър-председателят
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика,
министрите: на финансите, на вътрешните
работи, на регионалното развитие и благо
устройството, на отбраната, на външните
работи, на правосъдието, на образованието и
науката, на здравеопазването, на културата,
на околната среда и водите, на земеделието
и храните, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на икономиката,
на енергетиката, на туризма и на младежта и
спорта, главният секретар на Министерския
съвет, изпълнителният директор на Института
по публична администрация, двама областни
управители, определени от председателя на
съвета, и изпълнителният директор на Нацио
налното сдружение на общините в Република
България.
(5) При отсъствие членовете на съвета по
ал. 4 се представляват от резервен член. За
местник министър-председателите определят
за резервен член член на политическия им
кабинет. Министрите и областните управи
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тели определят за резервен член заместникминистър, съответно заместник областен
управител, а останалите членове на съве
та – длъжностни лица.
(6) Поименният състав на съвета, вклю
чително резервните членове, се определя със
заповед на заместник министър-председателя
по коалиционна политика и държавна адми
нистрация.“
§ 3. Създава се нов чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него се създават постоянни работни групи по
оптимизация на администрацията, за про
зрачност на управлението и за развитие на
човешките ресурси.
(2) Структурата, дейността, организацията
на работата и поименният състав на работ
ните групи по ал. 1 се определят с решение
на съвета.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15,
25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30,
62 и 69 от 2013 г. и бр. 16 и 67 от 2014 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът се състои от председател,
секретар и членове. Председател на съвета е
заместник министър-председателят по коали
ционна политика и държавна администрация.
Секретар на съвета е определен от замест
ник министър-председателя по коалиционна
политика и държавна администрация член
на политическия му кабинет. Членове на съ
вета са: заместник министър-председателят
по европейските фондове и икономическата
политика, заместник министър-председателят
по координация на европейските политики
и институционалните въпроси и заместник
министър-председателят по демографската и
социалната политика и министър на труда и
социалната политика, министрите: на финан
сите, на вътрешните работи, на регионалното
развитие и благоустройството, на отбраната,
на външните работи, на правосъдието, на об
разованието и науката, на здравеопазването,
на културата, на околната среда и водите, на
земеделието и храните, на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията, на
икономиката, на енергетиката, на туризма и
на младежта и спорта, главният секретар на
Министерския съвет, изпълнителният дирек
тор на Института по публична администрация,
двама областни управители, определени от
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председателя на съвета, и изпълнителният
директор на Националното сдружение на
общините в Република България.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) При отсъствие членовете на съвета по
ал. 1 се представляват от резервен член. За
местник министър-председателите определят
за резервен член член на политическия им
кабинет. Министрите и областните управители
определят за резервен член заместник-минис
тър, съответно заместник областен управител,
а останалите членове на съвета – длъжностни
лица.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Поименният състав на съвета, вклю
чително резервните членове, се определя със
заповед на заместник министър-председателя
по коалиционна политика и държавна адми
нистрация.“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „изрично
упълномощени за това длъжностни лица“ се
заменят с „резервните членове“.
3. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Секретарят на съвета:
1. контролира подготовката и провеждане
то на заседанията на съвета и участва в тях;
2. координира и контролира изготвянето на
анализи, експертизи, становища, инициативи
и мерки по въпроси от компетентността на
съвета;
3. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета;
4. изпълнява и други функции, възложени
му от председателя на съвета.“
4. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му към
него функционират постоянни работни гру
пи по оптимизация на администрацията, за
прозрачност на управлението и за развитие
на човешките ресурси.
(2) Структурата, дейността, организацията
на работата и поименният състав на работ
ните групи по ал. 1 се определят с решение
на съвета.“
5. В чл. 6 ал. 1 се отменя.
6. Член 7 се отменя.
7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Дневният ред и материалите за
заседанията се изпращат на членовете не
по-късно от 3 работни дни преди датата на
заседанието по електронен път.“
8. В чл. 9 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят
с „чл. 8“.
9. В чл. 10, ал. 1 думите „редовните заседа
ния“ се заменят със „заседанията“ и думите „3
работни дни“ се заменят с „един работен ден“.
10. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „3 работни дни“ се заме
нят с „един работен ден“;
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б) алинея 2 се отменя.
11. В чл. 14:
а) в ал. 1 след думата „секретариат“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Секретариатът на съвета:
1. организира и координира подготовката
и провеждането на заседанията на съвета;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното самоу
правление, както и чрез други организации
информация и материали, необходими за
анализа и подготовката на въпросите, които
подлежат на разглеждане от съвета;
3. изготвя анализи, експертизи, становища
по въпроси от компетентността на съвета;
4. изготвя протоколите от заседанията на
съвета и съхранява документацията на съвета;
5. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета.“
12. В чл. 15:
а) в ал. 1 след думата „присъстват“ се
добавя „членовете на работните групи по
чл. 5а, както и“;
б) в ал. 2 думите „3 работни дни“ се за
менят с „един работен ден“.
13. В чл. 16, ал. 2 думата „Секретарят“ се
заменя със „Секретариатът“.
14. В чл. 18, ал. 1 думата „редовно“ се
заличава.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8559

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътреш
ните работи за 2014 г. в размер 1 500 000 лв.
за въвеждане на нови стандарти за защита на
данните, записани в електронния носител на
информация в документите за самоличност
и пътуване.
(2) Одобрява допълнителен трансфер в
размер 10 332 214 лв. по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2014 г.
за изпълнение на дейностите по Годишна
програма 2012 г. и Годишна програма 2013 г.
на Европейския фонд за връщане (ЕФВ),
Годишна програма 2012 г. и Годишна про
грама 2013 г. на Фонда за външните граници
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(ФВГ), сключеното Грантово споразумение
№ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3001 за „Под
крепа за справяне с миграционния натиск по
българо-турската граница“ и по други проекти/
програми на Европейския съюз, както следва:
1. за националното съфинансиране за дей
ностите по ЕФВ – 457 671 лв.;
2. за националното съфинансиране за дей
ностите по ФВГ – 7 995 392 лв.;
3. за на ц иона л но т о с ъ фи на нси ра не и
ДДС разходи за дейностите за „Подкрепа
за справяне с миграционния натиск по бъл
гаро-турската граница“ съгласно Грантово
спора зу мен ие № HOM E/2 012/ EBF X /CA /
EA/3001 – 1 500 514 лв.;
4. за изпълнението на други проекти/
програми на Европейския съюз – 378 637 лв.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2014 г.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 2 да се осигу
рят за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2014 г.
по „Политика в областта на защитата на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
сигурност на границите, пожарна безопасност
и защита на населението“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване
на обществения ред и превенция, миграция,
граничен контрол и охрана на държавната
граница“ и показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи
и министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8589
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381
ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни и
допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджетите на първостепенни разпоредители с
бюджет за 2014 г. в общ размер до 314 700,0 хил.
лв., както следва:
1. Министерството на вътрешните работи –
до 125 700,0 хил. лв. за текущи разходи;
2. Министерството на труда и социалната
политика – до 50 000,0 хил. лв. за текущи
разходи;
3. Министерството на здравеопазването –
до 24 200,0 хил. лв. за текущи разходи;
4. Министерството на регионалното раз
витие – до 16 400,0 хил. лв. за текущ ремонт,
зимно поддържане на републиканската пътна
мрежа и за финансиране на приоритетни ин
фраструктурни проекти;
5. Министерството на земеделието и хра
ните – до 16 400,0 хил. лв. за текущи разходи;
6. Министерството на правосъдието – до
5 000,0 хил. лв. за разходи за персонал;
7. Министерството на външните работи – до
3 000,0 хил. лв. за текущи разходи;
8 . Дъ рж а в ен ф о н д „З е м ед е л и е“ – д о
70 000,0 хил. лв. за национални доплащания
и за държавни помощи;
9. М и н ис т ерс т во т о на к ул т у рата – до
4 000,0 хил. лв. за текущи разходи, свързани
с осигуряване на дейността на държавните
културни институти.
(2) Одобрява допълнителни разходи по бю
джета на съдебната власт за 2014 г. в размер до
10 000,0 хил. лв. за текущи разходи на органите
на съдебната власт.
(3) Разходите по ал. 1 и 2 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни и
допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2,
раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бю
джет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2014 г. по Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред,
сигурност на границите, пожарна безопасност
и защита на населението – 125 700,0 хил. лв.,
бюджетна програма „Противодействие на
прест ъпност та, опазване на обществени я
ред и превенция, миграция, граничен кон
трол и охрана на държавната граница“ –
103 056,0 хил. лв., бюджетна програма „По
жарна безопасност и защита на населението
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при пожари, бедствия и извънредни ситуа
ции“ – 18 499,0 хил. лв., и бюджетна програма
„Информационно осигуряване, обучение и
квалификация, медицинско и административно
обслужване“ – 4 145,0 хил. лв.
(2) Със сумата в размер 6 445,0 хил. лв. да
се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на труда и социалната политика за
2014 г. по политики и бюджетни програми,
както следва:
1. Политика в областта на заетостта, бю
джетна програма „Осигуряване на заетост и
повишаване на качеството на работната сила на
безработните и заети лица“ – 4 250,0 хил. лв.;
2. Политика в областта на трудовите отно
шения, бюджетна програма „Осигуряване на
подходящи условия на труд“ – 750,0 хил. лв.;
3. Политика в областта на социалната за
крила и равните възможности – 7 975,0 хил. лв.,
бюджетна програма „Предоставяне на социал
ни помощи при прилагане на диференциран
подход“ – 4 000,0 хил. лв., бюджетна програма
„Осигуряване на целева защита за отопление на
населението с ниски доходи“ – 3 940,0 хил. лв.,
и бюд жетна програма „Социално вк люч
ване на други рискови групи от население
то“ – 35,0 хил. лв.;
4. Политика в областта на хората с увреж
дания, бюджетна програма „Интеграция на
хората с увреждания“ – 14 300,0 хил. лв.;
5. Политика в областта на социалното
включване – 19 375,0 хил. лв., бюджетна про
грама „Закрила на децата чрез преход от
институционални грижи към алтернативни
грижи в семейна среда“ – 7 215,0 хил. лв., и
бюджетна програма „Подпомагане на семейства
с деца“ – 12 160,0 хил. лв.;
6. Политика в област та на свободното
движение на работници, миграцията и ин
теграцията, бюджетна програма „Свободно
движение на работници, миграция и интегра
ция“ – 560,0 хил. лв.;
7. бюджетна програма „Администрация“ –
2 790,0 хил. лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се уве
личат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването за 2014 г.
по Политика в областта на диагностиката и
лечението, бюджетна програма „Осигуряване
на медицинска помощ на специфични групи
от населението“ – 24 200,0 хил. лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се уве
личат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат разходите по бюджета на Ми
нистерството на регионалното развитие за
2014 г. по Политика в областта на подобряване
инфраструктурната свързаност на региони
те – изграждане и модернизиране на пътната
и ВиК инфраструктура, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна ин
фраструктура“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се уве
личат показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ството на земеделието и храните за 2014 г. по
политики и бюджетни програми, както следва:
1. Политика в областта на земеделието и
селските райони, бюджетна програма „Расте
ниевъдство“ – 700,0 хил. лв.;
2. Политика в областта на земеделието и
селските райони, бюджетна програма „Научни
изследвания“ – 3 700,0 хил. лв.;
3. Политика в областта на земеделието и
селските райони, бюджетна програма „Безопас
ност по хранителната верига“ – 6 000,0 хил. лв.;
4. Политика в областта на рибарството и
аквакултурите, бюджетна програма „Рибарство
и аквакултури“ – 2 000,0 хил. лв.;
5. Политика в областта на съхраняването и
увеличаването на горите и дивеча, бюджетна
програма „Специализирани дейности в горските
територии“ – 730,1 хил. лв.;
6. бюджетна програма „Администрация“ –
3 269,9 хил. лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се уве
личат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се
увеличат разходите по бюджета на Министер
ството на правосъдието за 2014 г. по политики
и бюджетни програми, както следва:
1. Политика в областта на правосъдието,
бюджетна програма „Охрана на съдебната
власт и на лицата, застрашени в наказателното
производство“ – 1 884,0 хил. лв.;
2. Политика в областта на изпълнение на на
казанията, бюджетна програма „Затвори – изо
лация на правонарушителите“ – 3 116,0 хил. лв.
Чл. 8. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на външните работи за 2014 г. по
политики и бюджетни програми, както следва:
1. Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба, бюджет
на програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ – 2 750,0 хил. лв.;
2. Политика в областта на активната дву
странна и многостранна дипломация, бюджетна
програма „Международно сътрудничество“ –
250,0 хил. лв.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се уве
личат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да
се увеличат показателите по чл. 47, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 10. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 9 да
се увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на културата за 2014 г. по Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина и
достъп до качествено художествено образование,
бюджетна програма „Подпомагане развитието
на българската култура и изкуства, на българ
ския книжен сектор, библиотеки и читалища“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 9 да се уве
личат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 11. Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се уве
личат показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1 и 2 да извършат произ
тичащите от това постановление промени по
съответните бюджети и да уведомят министъра
на финансите.
Чл. 13. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основа
ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от По
становление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 37, 44, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 67, 72,
80, 81, 82, 86, 91, 93 и 94 от 2014 г.), в колона 3
се правят следните изменения:
1. В пореден № 9 числото „962 028 640“ се
заменя с „1 081 283 640“.
2. В пореден № 10 числото „119 076 379“ се
заменя със „124 076 379“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 3 де
кември 2014 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8594
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ

по повод на загрижеността на ирландските
граждани относно Договора от Лисабон
(Ратифициран със закон, приет от 42-то На
родно събрание на 30 октомври 2013 г. – ДВ,
бр. 98 от 2013 г. В сила за Република България
от 1 декември 2014 г.)
Кралство Белгия,
Република България,
Чешката република,
Кралство Дания,
Федерална република Германия,
Република Естония,
Ирландия,
Република Гърция,
Кралство Испания,
Френската република,
Италианската република,
Република Кипър,
Република Латвия,
Република Литва,
Великото херцогство Люксембург,
Унгария,
Малта,
Кралство Нидерландия,
Република Австрия,
Република Полша,
Португалската република,
Румъния,
Република Словения,
Словашката република,
Република Финландия,
Кралство Швеция,
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия,
Наричани по-нататък „Високодоговарящите
се страни“,
Като припомнят решението на държавните
и правителствените ръководители на 27-те
държави-членки на Европейския съюз, засе
давали в рамките на Европейския съвет на
18 – 19 юни 2009 г., по повод на загрижеността
на ирландските граждани относно Договора
от Лисабон;
Като припомнят декларацията на дър
жавните и правителствените ръководители,
заседавали в рамките на Европейския съвет
на 18 – 19 юни 2009 г., че при сключването
на следващия договор за присъединяване ще
изложат разпоредбите на посоченото решение
в протокол, който съгласно съответните им
конституционни изисквания да бъде приложен
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към Договора за Европейския съюз и Договора
за функционирането на Европейския съюз;
Като отбелязват, че високодоговарящите
се страни са подписали Договора меж ду
високодоговарящите се страни и Република
Хърватия за присъединяване на Република
Хърватия към Европейския съюз;
Се споразумяха по следните разпоредби,
които се прилагат към Договора за Европей
ския съюз и Договора за функционирането
на Европейския съюз:
Д я л

I

ПРАВО НА ЖИВОТ, СЕМЕЙСТВО И
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Нито една разпоредба на Договора от Ли
сабон, даваща правен статут на Хартата на
основните права на Европейския съюз, нито
разпоредбите му в областта на свободата,
сигурността и правосъдието не засягат по
никакъв начин обхвата и приложимостта на
предвидените в Конституцията на Ирландия
разпоредби относно защитата на правото на
живот – в член 40.3.1, 40.3.2 и 40.3.3, закрилата
на семейството – в член 41, и защитата на
правата по отношение на образованието – в
членове 42, 44.2.4 и 44.2.5.
Д я л

I I

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Член 2
Нито една разпоредба на Договора от Ли
сабон не изменя по никакъв начин и за никоя
държава-членка обхвата на компетентността на
Европейския съюз или нейното упражняване
по отношение на данъчната област.
Д я л

I I I

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Член 3
Дейността на Съюза на международната
сцена се ръководи от принципите на демокра
цията, правовата държава, универсалността
и неделимостта на правата на човека и на
основните свободи, зачитането на човешко
то достойнство, принципите на равенство
и солидарност и зачитането на принципите
на Устава на Организацията на обединените
нации и на международното право.
Общата политика за сигурност и отбра
на на Съюза е неразделна част от общата
външна политика и политика на сигурност и
предоставя на Съюза оперативен капацитет
за осъществяването на мисии извън тери
торията на Съюза за поддържане на мира,
предотвратяване на конфликти и укрепване
на международната сигурност, в съответствие
с принципите на Устава на Организацията на
обединените нации.
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Тя не засяга политиката за сигурност и
отбрана на отделните държави-членки, вклю
чително Ирландия, нито задълженията на
която и да е държава-членка.
Договорът от Лисабон не засяга и не на
кърнява традиционната политика на военен
неутралитет на Ирландия.
Държавите-членки, включително Ирлан
дия, са тези, които в дух на солидарност и без
да накърняват традиционната є политика на
военен неутралитет, ще определят характера
на помощта или съдействието, които да бъдат
предоставени на държава-членка, станала
обект на терористично нападение или жертва
на въоръжено нападение на нейна територия.
Всяко решение за преминаване към обща
отбрана ще изиск ва взето с единод у шие
решение на Европейския съвет. Държавитечленки, включително Ирландия, ще решават,
в съответствие с разпоредбите на Договора от
Лисабон и с конституционните си изисквания,
дали да възприемат обща отбрана или не.
Настоящият дял не засяга и не накърнява
позицията или политиката на която и да било
друга държава-членка в областта на сигурнос
тта и отбраната.
Всяка отделна държава-членка ще решава,
в съответствие с разпоредбите на Договора от
Лисабон и с изискванията на вътрешноправ
ните си норми, дали да участва в постоянно
структурирано сътрудничество или в Евро
пейската агенция по отбраната.
Договорът от Лисабон не предвижда съз
даването на европейска армия, нито задъл
жителна военна служба в която и да било
военна формация.
Договорът не засяга правото на Ирландия
или на която и да е друга държава-членка да
определят сами характера и обема на разхо
дите си за отбрана и сигурност или характера
на отбранителните си способности.
Ирландия или която и да е друга държа
ва-членка ще решават, в съответствие с из
искванията на вътрешноправните си норми,
дали да участват във военна операция или не.
Д я л

I V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 4
Настоящият протокол остава открит за
подписване от високодоговарящите се страни
до 30 юни 2012 г.
Настоящият протокол се ратифицира от
високодоговарящите се страни и от Република Хървати я, в сл у чай че настоящи ят
протокол не е влязъл в сила към датата на
присъединяването на Република Хърватия
към Европейския съюз, в съответствие с
техните конституционни изисквания. Рати
фикационните инструменти се депозират при
правителството на Италианската република.
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Настоящият протокол влиза в сила, при
възможност, на 30 юни 2013 г., при условие
че са депозирани всички ратификационни
инструменти, или ако този срок не се спази,
на първия ден от месеца, следващ този, през
който е депозиран ратификационният инстру
мент от последната държава-членка, която е
предприела тази стъпка.
Член 5
Настоящият протокол, съставен в единствен
екземпляр на английски, български, гръцки,
датски, естонски, ирландски, испански, ита
лиански, латвийски, литовски, малтийски,
немски, нидерландски, полски, португалски,
румънски, словашки, словенски, унгарски,
фински, френски, чешки и шведски език,
като всички текстове са еднакво автентични,
се депозира в архивите на правителството
на Италианската република, което изпраща
заверено копие до всяко от правителствата
на останалите държави-членки.
След като Република Хърватия бъде об
вързана от настоящия протокол съгласно
член 2 от Акта относно условията за присъ
единяване на Република Хърватия, текстът
на настоящия протокол на хърватски език,
който е еднакво автентичен с текстовете,
посочени в първа алинея, също се депозира в
архивите на правителството на Италианската
република, което изпраща заверено копие
до всяко от правителствата на останалите
държави-членки.
В доказателство за което долуподписаните
упълномощени представители положиха под
писите си под настоящия протокол.
Съставено в Брюксел на тринадесети юни
две хиляди и дванадесета година.
8470

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-531
от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от
търговци и контрола върху тях (ДВ, бр. 78
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 43 думите „чл. 261“ се заменят
с „чл. 262“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8497
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-891
от 26 ноември 2014 г.

за наблюдението на държавната граница на
Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените
зони и периметъра на летищата и прилагане
на компенсиращи мерки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът
и организацията за осъществяване наблюдени
ето на сухоземни, морски и речни участъци от
държавната граница на Република България.
Чл. 2. Възложеното с нормативни актове
участие на Главна дирекция „Гранична по
лиция“ (ГДГП) в постигането на сигурност
в гражданското въздухоплаване на междуна
родните летища се реализира чрез осъществя
ването на специфична охранителна дейност.
Чл. 3. Ефективното изпълнение на дейностите по наблюдението на границата, както и
участието в постигането на сигурност в граж
данското въздухоплаване на международните
летища и на пристанищата се постигат чрез:
1. задълбочено познаване и точно прила
гане от органите на ГДГП на нормативните
актове, регламентиращи организацията и
дейността за осъществяване на граничния
контрол, специфичната охранителна дейност
в зоните на международните летища, както
и на международните договори, по които
Република България е страна;
2. постоянно изучаване и познаване на
оперативната обстановка на границата и в
зоните и обектите, определени в Закона за Ми
нистерството на вътрешните работи (ЗМВР),
в които ГДГП изпълнява своите задачи;
3. целесъобразна и ефективна разстановка
на силите и средствата, основана на анализ
и оценка на риска;
4. целенасочено и системно обучение на
състава за непрекъснато усъвършенстване на
гранично-полицейската подготовка и опера
тивната тактика на действие;
5. поддържане на постоянна готовност и
взаимодействие на силите и средствата с цел
осигуряване на гъвкавост и маневреност;
6. поддържане на постоянно взаимодействие
с други органи на Министерството на въ
трешните работи (МВР) и държавните органи
с контролни функции в зоните и обектите,
определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява
своите задачи, с гражданите, както и с гра
ничните органи на съседните държави;
7. своевременно подаване на информа
ция по служебен ред при констатиране на
предпоставки и условия за извършване на
правонарушения;
8. организиран и системен контрол на
състава.
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Чл. 4. В рамките на законоустановените
си правомощия органите на ГДГП, осъщест
вяващи наблюдението на границата, участват
в предотвратяването, пресичането, разслед
ването и разкриването на престъпления и
нарушения на обществения ред.
Чл. 5. При организиране и осъществяване
на граничното наблюдение органите на ГДГП
прилагат следните основни способи на поли
цейска дейност:
1. патрулиране;
2. техническо и визуално наблюдение;
3. проверки на лица, транспортни средства
и документи;
4. търсене;
5. преследване;
6. задържане.
Г л а в а

в т о р а

СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Н А Б Л ЮД Е Н И Е Т О Н А Д ЪРЖ А ВН АТА
ГРАНИЦА
Раздел I
Сили за осъществяване наблюдението на
държавната граница
Чл. 6. (1) Основни сили за осъществяване
наблюдението на държавната граница са слу
жителите от регионалните дирекции „Гранич
на полиция“ (РДГП), граничните полицейски
управления (ГПУ), базите гранично-полицей
ски кораби (БГПК), специализирания отряд
„Въздушно наблюдение“ (СОВН) и техните
подразделения.
(2) Специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища като част
от наблюдението на границата се осъществява
от групите „Летищна сигурност“ (ГЛС) при
ГПУ на РДГП – Аерогари.
Чл. 7. (1) Участието на служители от те
риториалните звена на ГДГП в съвместни
специализирани полицейски операции (СПО)
или в други дейности в зоната за отговорност
на други РДГП се осъществява въз основа на
писмено разпореждане на директора на ГДГП.
(2) Изпълнението на гранично-полицейски
задачи от служители на едно ГПУ в зоната за
отговорност на друго ГПУ от същата РДГП
се осъществява с писмено разпореждане на
директора на съответната РДГП или съгласно
план за взаимодействие между две съседни
ГПУ в РДГП.
(3) Когато полицейските задачи се изпъл
няват в района на разграничителната линия
на две съседни РДГП, взаимодействието се
осъществява съгласно утвърдените за това
планове, приложими в конкретния случай.
(4) Мобилните гранично-полицейски групи
(МГПГ) и мобилната гранично-полицейска
група за бордови контрол (МГПГ – БК) при
РДГП – Бургас, изпълняват задачи в цялата
зона за отговорност на регионалната дирекция
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съобразно необходимостта без изрично пис
мено разпореждане на съответния директор
на РДГП.
Чл. 8. (1) Когато се налага съвместно
изп ъ лнение на за дачи меж д у РДГ П и ли
нейните звена с други структури на МВР с
компетентност на същата територия, както и
с държавни органи извън МВР, дейностите се
осъществяват въз основа на утвърдени между
тях планове за взаимодействие.
(2) Специфичната охранителна дейност на
територията на международните летища като
част от наблюдението на границата се осъ
ществява съвместно със субектите, отговорни
за постигането на сигурност в гражданското
възду хоплаване по смисъла на Закона за
гражданското въздухоплаване.
(3) Не се изготвят предварителни планове
за организирано взаимодействие и сътрудни
чество със:
1. органите за местно самоуправление;
2. неправителствени организации и юри
дически лица с нестопанска цел.
Раздел II
Средства за осъществяване наблюдението
на границата
Чл. 9. Основните средства, използвани за
наблюдението на границата и изпълнението
на специфичната охранителна дейност, са:
1. електронни и технически средства;
2. инженерни съоръжения;
3. помощни средства по смисъла на ЗМВР;
4. автотранспортна и друга високопрохо
дима техника;
5. кораби и бързоходни плавателни средства;
6. средства за комуникация;
7. защитни и специализирани средства,
оборудване и въоръжение.
Чл. 10. (1) Електронните и техническите
средства се въвеждат в дейностите по наблю
дение на границата със заповед на директора
на ГДГП и се използват в зависимост от опера
тивната обстановка и съобразно техническите
им параметри по решение на директора на
РДГП/началника на ГПУ или БГПК.
(2) По своето предназначение и тактикотехнически характеристики електронните и
техническите средства са:
1. системи за видеонаблюдение;
2. радиолокационни средства;
3. перимет рови сиг на лно -ох рани телни
системи;
4. технически средства за дневно и нощно
наблюдение;
5. технически средства за проверка на доку
менти, лица, транспортни средства и товари;
6. осветителни средства;
7. интегрирани и автоматизирани системи
за наблюдение.
Чл. 11. Системите за видеонаблюдение,
които според начина на използване са стаци
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онарни и мобилни, а според вида на използ
ваната техника са CCTV системи, термовизи
онни системи и съчетание от двата вида, са
предназначени за водене на наблюдение на
отделни участъци, направления и обекти от
държавната граница, граничната зона и зони
те на летищата и районите на пристанищата
за откриване на нарушители на установения
режим и проследяване на действията им, за
осигуряване на управлението и организиране
на взаимодействието между гранично-поли
цейските сили.
Чл. 12. Радиолокационните средства за
наблюдение на участъци от морската, речната
и сухоземната граница са:
1. брегови радиолокационни станции – за
извършване на радиолокационно наблюдение
на участъци от морската/речната граница,
определяне местоположението и проследяване
движението на наблюдавани цели; бреговите
радиолокационни средства могат да бъдат
монтирани на стационарни или в мобилни
постове за техническо наблюдение;
2. корабни радиолокационни станции –
средство за навигация на гранично-полицей
ските кораби и водене на радиолокационно
наблюдение;
3. наземни радиолокационни станции – за
радиолокационно наблюдение на отделни
направления от сухоземната граница и гра
ничната зона, определяне местоположението
на подвижни цели и тяхната класификация;
наземните радиолокационни станции могат
да бъдат инсталирани на стационарни и мо
билни постове за техническо наблюдение или
да бъдат използвани в преносим вариант.
Чл. 13. Периметровите сигнално-охрани
телни системи – стационарни и преносими, са
предназначени да регистрират и сигнализират
чрез звукова и/или светлинна сигнализация
опитите за преодоляване на наблюдавания
периметър.
Чл. 14. Техническите средства за дневно и
нощно наблюдение са:
1. ръчни термовизионни камери;
2. прибори за нощно виждане – бинокли за
нощно виждане и очила за нощно виждане;
3. бинокли и други прибори за дневно
виждане.
Чл. 15. Техническите средства за проверка
на документи, лица, транспортни средства и
товари (стационарно разположени, мобилно
базирани и преносими) се използват от гра
нично-полицейските наряди за откриване
на неистинск и и преправени док у менти,
издирвани лица и превозни средства, укрити
лица и стоки, укрити огнестрелни оръжия,
боеприпаси, взривни вещества, наркотици,
източници на йонизиращи лъчения, ядрени
материали и други стоки с възможна двойна
употреба.
Чл. 16. Осветителните средства – стаци
онарни и мобилни прожекторни станции и
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носими осветителни средства, се използват
за осиг у ряване дейст ви я та на г рани чнополицейските наряди през тъмната част на
денонощието, за осветяване на участъци от
държавната граница, международните летища,
както и за опознаване на цели по река Дунав.
Чл. 17. (1) Интегрираните и автоматизи
раните системи за наблюдение осигуряват
придобиване, систематизиране и архивиране
на информация от широк спектър източници
(периферни устройства) в реално време с цел
осъществяване на високоефективно техниче
ско наблюдение и създаване на база данни
за анализ и оценка на риска на оперативно и
тактическо ниво, като гарантират надеждно
централизирано управление на гранично-по
лицейските сили и средства при изпълнение
на задачите по наблюдение на определен
участък от държавната граница или зоните
на международните летища.
(2) Интегрираните системи за наблюде
ние (ИСН) се изграждат като четиризвенни
структури за техническо наблюдение на го
леми участъци от държавната граница или
зоните на международните летища, управле
ние и комуникация между отделните звена:
Национален координационен център (НКЦ),
Регионален координационен център (РКЦ),
Локални координационни центрове (ЛКЦ)
и периферни устройства – периметрови сигнално-охранителни системи, стационарни
постове за техническо наблюдение, мобилни
постове за техническо наблюдение, кораби,
хеликоптери и др.
(3) Автоматизираните системи за наблюде
ние (АСН) се изграждат като локални системи
за техническо наблюдение на сравнително
малки участъци от държавната граница или
зоните на международните летища, осигуря
ващи управление и комуникация между ЛКЦ
и отделни периферни устройства.
Чл. 18. (1) Инженерните съоръжения – на
блюдателни и възпрепятстващи, се изграждат
и демонтират със заповед на директора на
ГДГП в зависимост от оперативната обста
новка и характера на местността.
(2) Наблюдателните съоръжени я пред
ставляват специални метални конструкции
(вишк и) за наблюдение на местност та и
отделни обекти. Те може да се оборудват с
технически средства за наблюдение, средства
за свръзка, сигнализация и битово обзавеж
дане, осигуряващи водене на наблюдение от
гранично-полицейските наряди.
(3) Възпрепятстващите съоръжения пред
ставляват различни видове заграждения и
други изкуствени препятствия, поставени или
построени на терен в съчетание с естествени
те препятствия, постоянно изградени и/или
временно разположени технически средства
с цел забавяне/отклоняване на незаконно
преминаващи през държавната граница или
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в зоните на международните летища лица,
пътни превозни средства (ППС) и създаване
на условия за тяхното своевременно задържане.
Чл. 19. (1) Хеликоптерите на ГДГП са
основно помощно средство с тактическ и
характер, предназначено за осъществяване
на въздушно наблюдение, извършване на
действия по издирване и спасяване, както
и за транспортиране на оперативни сили за
обезпечаване наблюдението на границата.
(2) За сигурността на всеки полет отго
ворност носи командирът на екипажа. Тази
отговорност не се делегира на друго лице,
независимо от неговата длъжност.
(3) При възникнала конкретна необходи
мост и след писмен доклад на съответния
директор на РДГП хеликоптери и екипажи
от СОВН могат да бъдат придавани на пряко
подчинение на регионалния директор с пис
мена заповед на директора на ГДГП. В тези
случаи екипажите и хеликоптерите от състава
на СОВН изпълняват задачи по въздушно
наблюдение от изнесени предни площадки,
разположени в непосредствена близост до
зоните за опериране.
Чл. 20. (1) Въздушното наблюдение на
държавната граница на Република България
се осъществява чрез извършване на:
1. неотложни полети поради необходимост
от незабавна реакция;
2. полети за подпомагане на ежедневната
дейност на структурните звена на регионал
ните дирекции в рамките на обичайното
изпълнение на служебната дейност;
3. полети за засилено наблюдение на учас
тъци, райони и направления по държавната
граница от особен оперативен интерес, из
вършвани на основата на анализи на риска
на тактическо и оперативно ниво, както и
участие на хеликоптерите в провеждани СПО
и други особени ситуации.
(2) Плановото използване на хеликоптери
те за нуждите на граничното наблюдение се
реализира въз основа на изготвени от РДГП
писмени заявки и утвърден от директора на
ГДГП обобщен седмичен план-график.
(3) При възникване на непредвидена об
становка, която изисква предприемането на
спешни полицейски мерки, хеликоптерите на
СОВН могат директно да бъдат заявени от
съответните ГПУ и БГПК. Писмената заявка
за извършения полет се изготвя впоследствие
в рамките на 24 часа чрез оперативно-дежур
ните части (ОДЧ).
(4) Използването на хеликоптерите се
осъществява при постоянно взаимодействие
с гранично-полицейските сили и средства
по суша и море съобразно ситуационната
картина по държавната граница, наличната
инфраструктура, ресурси и географските осо
бености на Република България.
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Чл. 21. (1) Служебните кучета – патрулни,
специализирани и постови, са помощно сред
ство и се използват в дейността на служителите
на ГДГП при практическото осъществяване
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност на меж ду народните
летища.
(2) Използването на служебните кучета за
денонощието се планира така, че при всяка
възникнала необходимост да бъде възможно
осигуряването на служебно куче за изпълнение
на възложените задачи. За всеки случай на
използване на служебно куче за задържане на
лице/лица водачът изготвя докладна записка
до началника на ГПУ или МГПГ, в която
отразява мястото, срещу кого и при какви
обстоятелства е използвал служебното куче,
както и какви са резултатите от това.
(3) Водачите на служебни кучета не из
пълн яват слу жебните си задъл жени я без
зачислените им животни с изключение на
случаите по ал. 5.
(4) Специализираните служебни кучета се
включват в състава на гранично-полицейските
наряди за търсене, откриване и обозначаване
на взривни вещества при проверки в зоните
на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), предгаровите пространства и
обществените зони в районите на междуна
родните летища, районите на пристанищата и
в дълбочина на граничната зона в зависимост
от необходимостта, развитието на оперативна
та обстановка и наличните сили и средства.
(5) Служебните кучета не се използват за
изпълнение на задачи в случаите на:
1. заболяване на кучето или отсъствие на
неговия водач;
2. неблагоприятни метеорологични условия
(проливни дъждове, ураганни ветрове, снежни
виелици и др.);
3. въведени ветеринарни ограничения;
4. т ем перат у ра н а в ъ з д у х а , по -н иск а
от –10 °С и по-висока от +30 °С, когато ра
ботата им е свързана с непрекъснат престой
на открито.
(6) При използване на служебно куче се
спазват следните основни правила:
1. при придвижване през местността во
дачът и кучето се движат пред останалия
състав на наряда;
2. при извършване на личен обиск на
задържано лице водачът и служебното куче
се разполагат за охрана на разстояние 2 – 3 ме
тра от задържания;
3. при съпровождане на задържани лица
водачът и кучето се движат отзад или от
страната, от която е възможно отклоняване
или опит за бягство на лицата;
4. по време на патрулиране служебното
куче се води на къс повод и без намордник;
по преценка на водача то може да се движи
и свободно, а на обществени места да му се
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поставя намордник, като водачът е длъжен да
следи непрекъснато поведението му;
5. при задържане на лице, в случаите на
оказана съпротива или при опит за бягство,
водачът може да освободи служебното куче
от нашийника и повода, ако действията по
задържането не могат да бъдат осъществени по
друг начин; служебното куче се освобождава
само след отправено устно предупреждение
към правонарушителите от страна на водача;
6. в случай че служебното куче е наранило
задържаното лице, водачът е длъжен незабавно
да окаже първа помощ на пострадалия.
(7) Началниците на ГПУ, ГКПП, Групите
за охрана на държавната граница (ГОДГ),
М Г П Г/ Мо би л н и т е г ра н и ч но -пол и цейск и
взводове (МГПВ), началниците на сектори
„Охрана на държавната граница“ (СОДГ) в
РДГП, сектор „Летищна сигурност – Аерога
ра София“ (СЛС АС) при РДГП – Аерогари,
и ГЛС носят отговорност за организацията
по правилното настаняване (в служебни и
домашни условия), ежедневното обслужване,
пред- и следкурсовото обучение, провеждането
на тренировъчните занятия, използването,
храненето и транспортирането (в служебни и
лични ППС) на служебните кучета при или
по повод изпълнение на служебни задачи.
(8) Водачите на служебни кучета отговарят
за цялостната дейност, свързана с отглежда
нето, подготовката и използването на зачи
слените им кучета.
Чл. 22. (1) Автомобилите, мотоциклетите
и другата високопроходима техника се из
ползват за:
1. непосредствено изпълнение на служебни
задачи от подвижните ГПН;
2. транспортиране на служителите до и
от мястото за изпълнение на гранично-по
лицейския наряд;
3. осигуряване изпълнението на други за
дачи, свързани с наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища.
(2) Забранява се използването на служеб
ните автомобили за изпълнение на дейности,
различни от възложените на служителите
служебни задачи.
Чл. 23. (1) Гранично-полицейският кораб
(ГПК) е тактическа плавателна единица за
наблюдение на морската и речната граница,
контрол за спазване на правилата за мир
но преминаване, спиране и пребиваване в
морските пространства и българската част
на река Дунав и за защита на суверенните
права и юрисдикцията на Република Бълга
рия в прилежащата зона и изключителната
икономическа зона.
(2) Гранично-полицейският кораб е ком
плектуван с щатен екипаж, носи граничнополицейски флаг и вимпел, има отличителни
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знаци, надписи и оборудване за зрителна и
звукова сигнализация.
(3) Гранично-полицейският кораб се из
ползва при изпълнение на задачи по:
1. търсене, преследване, спиране, проверка
и задържане на български и чуждестранни
невоенни кораби и плавателни средства, които
нарушават режима на движение през морската
или речната държавна граница;
2. задържане на лица, извършители на
престъпления, които попадат под наказател
ната юрисдикция на Република България,
които пребивават на борда на чуждестранни
невоенни кораби и плавателни средства, нами
ращи се в пристанищата, вътрешните морски
води, териториалното море и вътрешните
водни пътища;
3. водене на техническо и визуално наблю
дение за опознаване на корабите, намиращи
се в морските пространства, вътрешните
водни пътища, акваторията на българските
пристанища, рейдовете и котвените стоянки;
4. съпровождане и наблюдение на плавател
ни средства, за които има конкретни данни за
подготовка за извършване на противозаконна
дейност, както и при необходимост;
5. осъществяване на принудителни дейст
вия спрямо кораби и плавателни средства,
вк лючително и у пот ребата на оръж ие, в
предвидените от закона случаи;
6. транспортиране на гранично-полицейски
те наряди и други полицейски сили по море и
река, стоварването им на брега, включително
и на островите във вътрешните морски води
и по река Дунав, или прехвърлянето им на
борда на кораби.
(4) Ползването на ГПК за изпълнението на
задачите по ал. 3 се осъществява самостоятел
но или съвместно с други гранично-полицейски
кораби, брегови сили, хеликоптери от състава
на СОВН, кораби и летателни средства на
държавните органи с контролни функции в
морските пространства и вътрешните водни
пътища.
Чл. 24. (1) За осигуряване управлението
на структурните звена на ГДГП, граничнополицейските наряди и организирането на
тяхното взаимодействие се използват щатно
осигурените средства за комуникация.
(2) Радиосредствата са основен вид връзка
с гранично-полицейските наряди.
(3) Разговорите по радиосредствата, с из
ключение на тези от ТЕТРА мрежата на МВР,
се осъществяват с кодирани наименования на
гранично-полицейските звена, длъжностните
лица и действията на нарядите.
Чл. 25. Защитни и специализирани сред
ства – противокуршумни жилетки (включи
телно с положителна плавателност), каски,
щитове, протектори, ръкавици, антифони,
очила, водолазна екипировка и други, се из
ползват за предпазване на живота и здравето
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на граничните полицаи при изпълнение на
служебните им задължения.
Чл. 26. Зачисленото оръжие – пистолети,
картечни пистолети, автомати, гладкоцевни
пушки-помпи, снайперски пушки, картечни
ци, ръчни гранатомети, бордови картечници,
артилерийски установки и други, служи за
респектиране и поразяване на установени
извършители на престъпления и се използва
само когато е абсолютно необходимо съгласно
предвидените в ЗМВР случаи.
Г л а в а

т р е т а

ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИ НАРЯДИ
Раздел I
Определение и видове гранично-полицейски
наряди
Чл. 27. (1) Гранично-полицейски наряд
(ГПН) е един или повече служители, назна
чени за изпълнение на гранично-полицейски
задачи в район от зоната за отговорност на
съответната структура.
(2) Когато ГПН е в състав от двама или
повече служители, се определя старши на
наряда.
(3) Старшият на ГПН е отговорен за орга
низацията на служебната дейност и стриктното
изпълнение на поставените задачи, както и
за опазването на живота и здравето на слу
жителите и служебните кучета от наряда, за
правилната експлоатация и съхранението на
използваните технически и електронни сред
ства, автомобилната, корабната и летателната
техника.
(4) Всеки от служителите в състава на
наряда (екипажа на ГПК и хеликоптер) носи
отговорност за изпълнението на поставените
му задачи.
(5) Не се допуска определяне за самосто
ятелно изпълнение на задачи по наблюдение
на границата или специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
на служители, които са назначени като ста
жанти или не са преминали първоначална
професионална подготовка.
Чл. 28. (1) Служителите от ГПН са под
чинени на прекия си началник, както и на
по-висшестоящите началници при спазване
на йерархичния ред.
(2) Съставът на наряда е длъжен да изпъл
нява разпорежданията на съответния инструк
тиращ служител и на оперативните дежурни в
ГПУ/БГПК и РДГП, касаещи организацията
и изпълнението на поставените задачи.
Чл. 29. (1) В зависимост от състава ГПН са:
1. самостоятелни – в състава на които са
включени само служители от ГДГП;
2. съвмест ни – в състава на кои то са
включени служители на ГДГП и служители
по чл. 8, ал. 1 и 2.
(2) В рамките на гранично-полицейското
сътрудничество и съгласно подписани дву
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странни споразумения със съседни държави
се излъчват смесени патрули за изпълнение
на съвместни задачи по контрола на общите
държавни граници.
Чл. 30. В зависимост от зоната за обслуж
ване ГПН са:
1. основни – които след извършен анализ
са преценени като задължителни за ежедневно
осигуряване на определено рисково направ
ление или зона в определено време или през
цялото денонощие;
2. допълващи – които се излъчват перио
дично за осигуряване на останалия участък
от зоната за отговорност и имат спомагателни
функции.
Чл. 31. В зависимост от способа за изпъл
нение на ГПН те могат да бъдат мобилни или
стационарни.
Чл. 32. (1) В зависимост от спецификата на
изпълняваните задачи се определят следните
видове ГПН:
1. патрул;
2. пост;
3. контролно-пропускателен пункт;
4. оперативно-издирвателна група;
5. група за придружаване/съпровождане;
6. група за блокиране;
7. мобилна група за контрол и наблюдение;
8. секретен наряд;
9. кордон;
10. водолазна група;
11. група за бордови контрол;
12. конвой;
13. резерв.
(2) За наблюдението на морската и речната
държавна граница, контрола за спазването
на граничния режим и на правилата за мир
но преминаване, спиране и пребиваване в
морските пространства и вътрешните водни
пътища и за защита на суверенните права и
юрисдикцията на Република България в приле
жащата зона и изключителната икономическа
зона се определят следните видове дейности
с гранично-полицейски кораби:
1. патрулиране;
2. наблюдение;
3. обследване;
4. проследяване;
5. проверка;
6. съпровождане.
Раздел II
Състав и задачи на гранично-полицейските
наряди
Чл. 33. (1) „Патрул“ е подвижен ГПН в
състав от двама или повече служители, изпъл
няващ възложените задачи чрез обхождане,
плаване или облитане на определен маршрут
и оглед на отделни участъци и обекти.
(2) В зависимост от средствата за прид
вижване патрулите могат да бъдат:
1. без превозно средство – пеши патрули;
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2. на автомобили – автопатрули;
3. на мотоциклети – мотопатрули;
4. на велосипеди – велопатрули;
5. на граничен полицейски кораб – патрул
на ГПК;
6. на бързоходно плавателно средство – па
трул на бързоходно плавателно средство;
7. на хеликоптер – патрул за въздушно
наблюдение;
8. на друга високопроходима техника – ви
сокопроходим патрул.
(3) Инструктажът на патрула се извършва
чрез:
1. поставяне на обща задача за осъществява
не на служебната дейност в указана територия,
район или направление за определен период
от време (основен модел за инструктаж на
патрула); по този модел на старшия на патру
ла се възлага самостоятелно да организира
действията на наряда относно определяне на
маршрута за движение, способите за изпълне
ние, часовото време и установъчните пунктове
за изпълнение на службата;
2. отдаване на разпореждане за патрулиране
по точно определен маршрут или патрулен
участък с разпоредени конкретни установъчни
пунктове и часови интервали за изпълнение
на поставените задачи (допълващ модел за
инструктаж на патрула); този модел може да
бъде прилаган при получаване на предвари
телни данни за подготвящо се или извършено
престъпление в зоните за отговорност или
при подготовката и провеждането на СПО.
(4) Маршрут на патрула е определеният за
наряда път за движение и прилежащата към
него местност.
(5) Маршрутът, установъчните пунктове и
редът за изпълнение на задачите се определят
от старшия на патрула или инструктиращия
служител, като се вземат предвид географ
ските особености на терена, сезонът, времето
от денонощието и спецификата на района по
отношение на криминогенната обстановка.
(6) Патрулният участък е територията на
два или повече съседни маршрута, които
могат да бъдат обхождани по ред, определен
от старшия на ГПН в зависимост от поста
вената на инструктажа обща задача или по
отдаденото разпореждане.
Чл. 34. (1) Патрулът изпълнява поставената
обща задача чрез придвижване от един удобен
пункт за наблюдение към друг по маршрут,
ред и време, определени от старшия на наряда,
или като стриктно изпълнява отдаденото раз
пореждане за патрулиране по точно определен
маршрут или патрулен участък.
(2) Периодично, както и винаги при пре
местване от един пункт на друг или при из
менение на обстановката, патрулът уведомява
оперативния дежурен в ГПУ, а екипажът на
патрулиращия ГПК уведомява оперативния
дежурен на БГПК/РДГП.
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(3) Патрулът, извършващ проверка на гра
ничните знаци, е длъжен да:
1. не преминава на съседна територия
освен в случаите, когато това е предвидено
в договор със съседната държава;
2. оглежда граничния знак за наличието
на евентуални повреди, нерегламентирани
надписи и др., като обръща внимание на
номера му;
3. докладва незабавно в ОДЧ на ГПУ по
установения ред за открити повреди или
преместване на граничен знак и изпълнява
получените разпореждания.
(4) Патрулът, определен за контрол в зоните
на пристанищата и/или на бреговата ивица,
е длъжен да:
1. знае разположението на пристанищата
и водните бази, режима за плаване във въ
трешните морски води, териториалното море
и вътрешните водни пътища;
2. има точни данни за броя на плавател
ните средства, намиращи се в пристанищата
и водните бази;
3. знае дислокацията на корабите и тех
ническите средства на другите държавни
органи с контролни правомощия и реда за
взаимодействие с тях;
4. знае удобните подходи и местата за неза
конно качване и слизане на хора и извършване
на контрабанда;
5. познава хидрографск ите особености
на участъка за наблюдение, крайбрежието,
удобните пунктове за водене на техническо
и визуално наблюдение;
6. се информира за хидрометеорологич
ната обстановка и да води наблюдение за
откриване на бедстващи хора, плавателни и
летателни средства;
7. док ладва незабавно на съответното
длъжностно лице при разкриване на незакон
но пребиваване в зоните на пристанищата на
лица или плавателни средства, предаване и
приемане на предмети от и на борда на ко
раби в задгранично плаване, нарушаване на
установения ред за местно плаване на яхти,
риболовни кораби и плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение, както и за
друга незаконна дейност в акваторията на
пристанищата и по бреговата ивица;
8. поддържа връзка с оперативния дежурен
на ГПУ, БГПК, екипажа на най-близкия ГПК,
служителя от стационарния пост за техническо
наблюдение, дежурния екип в ЛКЦ и другите
сили и да взаимодейства с тях при случаи на
задържане на лица или плавателни средства.
(5) Патрулът, определен за обезпечаване на
сигурността в районите на международните
летища, е длъжен да:
1. знае и познава местонахождението и
предназначението на обектите от критичната
инфраструктура в охранявания район;
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2. знае и познава уязвимите места в района
на обслужваната територия;
3. следи и своевременно да докладва на опе
ративния дежурен при ГПУ/РДГП за забеля
зани съмнителни лица и ППС в обществените
зони на летището, както и за всички други
случаи, касаещи сигурността на пътниците,
полетите и охраняваните райони;
4. поддържа постоянна връзка с опера
тивния дежурен на ГПУ, съседните наряди,
служителите от службата за сигурност на
летището и дежурния екип в центъра за ви
деонаблюдение;
5. знае разположението и състава на съ
седните ГПН и постовете на службата за
сигурност на летището;
6. знае и непрекъснато да се информира
за разписанието на полетите, времето за из
литане и кацане, маршрутите за движение на
перонните транспортни средства, пътеките за
рулиране на въздухоплавателните средства,
номерата и разположението на самолетните
стоянки, както и правилата за движение по
перона.
(6) Патрулът за проверка или придружаване
на подвижни железопътни състави се опреде
ля за самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР изпълнение на задачи по
своевременно разкриване и предотвратяване
на престъпления и правонарушения, свързани
с граничния режим в движещи се или спре
ли в районите на гари, спирки или на други
места влакови композиции.
(7) Патрулът за проверка на ГПН се опре
деля за извършване на контрол по изпълнени
ето на задачите от нарядите. По изключение
съставът на този патрул може да бъде от един
служител. За старши на патрула не може да
се определя служител на длъжност, по-ниска
от „командир на отделение“. При придвижва
нето си към мястото на проверката и обратно
служителите изпълняват общите задължения
на патрула съгласно ал. 1 и 2.
Чл. 35. (1) При пристигането в определе
ния район, пункт или маршрут и при всяка
промяна на местоположението си патрулът
докладва на оперативния дежурен в ГПУ/
БГПК/РДГП, извършва обзорна обиколка
на района и пристъпва към изпълнение на
конкретно поставените задачи.
(2) При преместване от един установъчен
пункт на друг нарядът се движи със скорост и
по начин, позволяващи нормално наблюдение
на прилежащата територия.
(3) При изпълнение на службата от ГПН,
използващи ППС, кораби и хеликоптери, се
забранява:
1. превозването на лица и товари, несвър
зани с изпълнението на наряда;
2. оставянето на ППС без наблюдение;
3. нарушаването на правилата за радио
обмен и самоволното изключване на радио
средствата по време на изпълнение на наряда;
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4. преотстъпване управлението на ППС на
служители или на трети лица, които нямат
право да ги управляват.
(4) Авто-мотопатрулът, изпълняващ задачи
по републиканската пътна мрежа в дълбочина
на граничната зона или в зоните на между
народните летища и пристанищата, извършва
проверки на лица и ППС на случаен принцип,
основан на сведените по време на инструктажа
заплахи и рискови профили.
Чл. 36. (1) „Патрул за въздушно наблюде
ние“ е специфичен ГПН, който се определя
за наблюдение на обширни участъци от гра
ничната зона и териториалното море.
(2) Патрулът за възду шно наблюдение
изпълнява конкретно поставени летателни
задачи и осъществява въздушно наблюдение
по определен маршрут или в патрулна зона,
със или без кацане на площадка.
(3) Действията на въздушния патрул се
ръководят от служител на звеното – заявител
на полета, който поема функцията на такти
чески водач на борда на въздухоплавателното
средство и осъществява взаимодействието с
ГПН на терен.
(4) В отделни случаи, при необходимост
от осъществяване на незабавен полет, се до
пуска неговото изпълнение без тактически
водач на борда.
(5) По време на полета длъжностните лица
в рамките на своята компетентност са длъжни
да предприемат всички необходими мерки за
недопускане на аварии и произшествия.
(6) За гарантиране безопасността на поле
та и предотвратяване на аварийни ситуации
решенията и указанията на командира на
екипажа не могат да бъдат обсъждани или
отменяни от друг служител на борда незави
симо от неговия ранг или заемана длъжност.
Чл. 37. (1) „Пост“ е ГПН в състав от един
или повече служители за наблюдение и охра
на на район или обект (летища, пристанища,
кейове, автомобилни пътища, железопътни
линии, сгради, превозни средства, лица и др.)
от зоната за отговорност на съответната РДГП
за своевременно разкриване и предотвратяване
на престъпления и правонарушения.
(2) На всеки пост се определя център и
граници. Центърът на поста се определя
на мястото, откъдето най-добре може да се
наблюдава и охранява районът или обектът.
(3) Постовете могат да бъдат мобилни и
стационарни:
1. мобилен е постът, на който се определят
няколко пункта за изпълнение на задачи чрез
последователно придвижване;
2. стационарен е постът, който изпълнява
задачи на един пункт.
(4) Според предназначението си постовете
са:
1. пост за охрана на обект;
2. пост за наблюдение.
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Чл. 38. (1) „Пост за охрана на обект“ е ГПН
за охрана на административните райони и
сгради и контрол по спазването на установения
пропускателен режим и обществения ред в тях,
охрана на лица, транспортни и плавателни
средства, доказателства, местопроизшествия,
специални товари, други райони и обекти.
(2) Постът за охрана на обект е длъжен да:
1. охранява обекта и да не допуска нерегла
ментирано проникване в района на поста;
2. охранява заключените и запечатаните/
пломбираните обекти или помещения и да
проверява при приемане и сдаване на поста
изправността и наличието на пломбите и
ключалките;
3. осъществява конт рол за спазването
на установения със заповед на съответния
директор/началник пропускателен режим в
района на поста;
4. обхожда периодично района през нощта,
като обръща особено внимание на скритите
подстъпи, а през деня да осъществява про
пускателния режим в района на поста или да
изпълнява пост за наблюдение;
5. не допуска до охранявания обект други
лица освен определените с писмено разпо
реждане на директора на РДГП/началника
на ГПУ/БГПК/СОВН;
6. не напуска поста, докато не бъде сменен
или снет;
7. наблюдава прилежащата към обекта
територия и да докладва незабавно за всичко,
което застрашава неговата цялост и сигурност;
8. установява самоличността на лицата и
причините за пребиваването им в границите
на охранявания обект, като при невъзможност
да установи това ги задържа при условията и
по реда на ЗМВР;
9. изпълнява и други специфични задачи,
поставени по време на инструктажа и пряко
свързани с особеностите на охранявания ра
йон или обект.
Чл. 39. (1) „Пост за наблюдение“ се определя
за наблюдение на участък от границата, зоните
на международните летища или конкретен
обект с цел откриване на лица, подготвящи или
извършили престъпления, превозни, плавател
ни или въздухоплавателни средства, както и за
проследяване действията на извършителите, за
осъществяване управлението и координацията
на гранично-полицейските сили при тяхното
задържане и за събиране на друга информация
по оперативната обстановка.
(2) Наблюдението може да се осъществява
от:
1. необорудвани пунктове от местността
или от стационарно изградени на местността
инженерни съоръжения (метални вишки);
2. стационарно изградени на местността
пунктове, оборудвани със системи за видео
наблюдение и/или радиолокационни средства;

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

3. специално оборудвани със системи за
видеонаблюдение и/или радиолокационни
средства автомобили, гранично-полицейски
кораби и хеликоптери.
Чл. 40. На поста за наблюдение трябва
да има:
1. схема (карта) на участъка (зоната) за
наблюдение;
2. технически средства за наблюдение;
3. дневник за приемане и сдаване на поста
и стационарно инсталираните технически
средства за наблюдение – за стационарно
оборудваните постове;
4. правила за работа и мерки за безопасност
с техническите средства – за стационарно
оборудваните постове;
5. график за работата на радиолокационната
станция – за постове, оборудвани с радиоло
кационни станции;
6. образци на държавните знамена на чуж
дестранните невоенни кораби, таблица със
силуети и светлини на невоенните кораби,
прибори за хидрометеорологично наблюдение
и таблица със сигнали за бедствие – за постовете, осъществяващи наблюдение на участъци
от морската и речната държавна граница.
Чл. 41. Съставът от поста за наблюдение
докладва незабавно на служителя, осъщест
вяващ ръководството на наряда, или на опе
ративния дежурен в ГПУ за:
1. всички признаци за подготовка или из
вършване на престъпления в наблюдаваните
зони и участъци;
2. подозрителни сигнали, събития, лица,
ППС и плавателни средства;
3. стрелба в близост до държавната граница;
4. опити да бъдат унищожени, повредени
или преместени гранични знаци;
5. нарушаване на въздушното пространство
от въздухоплавателни средства;
6. възникнали бедствия в наблюдавания
участък;
7. наблюдавани други обекти и признаци,
имащи отношение към изпълняваните задачи
от наряда.
Чл. 42. (1) Операторите на системите за
видеонаблюдение, на радиолокационните стан
ции, на интегрираните и автоматизираните
системи за наблюдение в ЛКЦ са длъжни да:
1. познават обслужвания район и да извърш
ват непрекъснато наблюдение на определения
им участък;
2. знаят определените позиции за наблю
дение, реда за тяхната смяна, времето за
започване и завършване на работата – за
операторите от мобилните и стационарните
постове за техническо наблюдение;
3. извършват търсене, откриване, опознаване, класификация и следене на обектите,
като използват най-ефективно възможностите
на техническото средство за наблюдение;
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4. събират и анализират информацията от
наблюдението и постъпващите други сведения,
свързани с оперативната обстановка;
5. докладват по установения ред, като да
ват пълни и точни данни за наблюдаваните
обекти (цели) и събития;
6. знаят местоположението на съседните
наряди, в това число и тези от взаимодейст
ващите структури, и да осъществяват обмен
на информация за обстановката с тях.
(2) При откриване на признаци за под
готовка или извършване на престъпление в
наблюдавания район освен задълженията по
ал. 1 операторът на термовизионна система
или операторът на средства за наблюдение
от състава на интегрирана и автоматизирана
система за наблюдение е длъжен да:
1. започне видеозапис – за оператора на
термовизионна система;
2. докладва на старшия на наряда/старшия
служител или оперативния дежурен в РДГП/
ГПУ;
3. уведоми съседните наряди и организира
взаимодействието с тях;
4. насочва действията на силите и средства
та, определени за издирване и задържане на
извършителите на установените престъпления;
5. приключи записа след разрешение на
служителя, осъществяващ ръководството на
наряда (мероприятията по издирването), или
на оперативния дежурен в ГПУ – за оператора
на термовизионна система.
Ч л. 43. (1) „Кон т рол но -п роп уск ат елeн
пункт“ е ГПН в състав от двама или повече
служители за осъществяване на контрол за
спазването на режима за движение през грани
цата, контрол и ограничаване на движението
на лица и ППС в зоните на международните
летища, пристанищата, определен район или
обект.
(2) При разполагане на контролно-пропус
кателни пунктове на пътищата от републи
канската мрежа местата за изпълнение на
наряда се съобразяват с особеностите на пътя
(наличие на прави участъци и уширения на
пътя), конкретните метеорологични условия
(дъжд, сняг, лед и мъгла), като съставът на
наряда задължително се оборудва със свет
лоотразителни жилетки, а при необходимост
обозначава разположението на поста с пътни
знаци и маркировка.
(3) С цел опазване живота и здравето на
служителите през тъмната част от деноно
щието нарядите КПП се разполагат на добре
осветени и видими участъци от пътното платно.
(4) Спирането на ППС за извършване на
проверка се осъществява задължително от
екип в състав не по-малко от двама служи
тели и се извършва на случаен принцип или
систематично – на основание на сведените по
време на инструктажа заплахи и рискови про
фили или получена допълнителна информация.
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Чл. 44. (1) „Оперативно-издирвателна гру
па“ е ГПН, изпълняващ задачи по издирване
и задържане на извършители на престъпле
ния, укриващи се лица, издирвани лица и
транспортни средства, вещи – предмет на
извършени престъпления, откриване на по
страдали или загубили се лица.
(2) За старши на гранично-полицейския
наряд по ал. 1 по възможност се назначава
полицейск и инспек тор и ли коман ди р на
отделение, който ръководи действията на
служителите.
(3) Съставът на наряда се определя от
началника на ГПУ/ГОДГ/СЛС – Аерогара
Софи я/ ГЛС/ МГ ПГ с ъобразно на л и ч н и т е
сили и средства, като в него могат да бъдат
включени оперативен работник, водач на
служебно куче и други служители.
(4) Действията на служителите от наряда
започват от изходния пункт, определен в
инструктажа. Старшият на групата уточнява
реда за движение, поставя задачи на остана
лия състав от групата и съобщава сигналите
за връзка.
(5) Оперативно-издирвателната група из
пълнява задачите си самостоятелно или във
взаимодействие с други ГПН или наряди и
екипи от други структури на МВР.
Чл. 45. (1) „Група за придружаване/съп
р овож да не“ е Г П Н, изп ъ л н я ва щ за дач и
по приемане, придружаване/съпровождане,
отвеждане/довеждане и предаване на лица,
извършили нарушения или престъпления, или
други лица, за които няма основание да бъ
дат конвоирани, както и на лица с наложени
принудителни административни мерки от/на
структури на МВР или други държавни органи,
на компетентни органи на други държави в
съответствие със закона и с международните
договори, по които Република България е
страна.
(2) Съставът на групата за придружаване/
съпровождане, средствата за придвижване и
усилване и редът за изпълнение на задачите
се определят с писмена заповед на директо
ра на съответната дирекция/началника на
полицейската структура или упълномощени
от тях служители с полицейски правомощия.
Чл. 46. (1) „Група за блокиране“ е ГПН,
изпълняващ задачи по преграждане/блокиране
на определено направление или район в случаи
на издирване и задържане на лица, за които
има данни, че са извършили престъпление.
(2) Необходимите за изпълнение на възло
жените задачи технически и помощни сред
ства се определят от началника, определил
състава на групата за блокиране, като се
отчитат дължината и релефните особености
на направлението (района) за преграждане/
блокиране.
(3) За старши на наряда по възможност се
назначава полицейски инспектор или коман
дир на отделение.
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(4) В зависимост от получената задача и
характера на местността групата за блокира
не изпраща от своя състав секретни наряди,
постове за наблюдение, патрули и други видове
наряди съобразно необходимостта.
(5) Разположението на групата за блоки
ране се определя от старшия на наряда, като
се вземат под внимание възложената задача,
характерът на действията на нарушителите/
издирваните лица, условията на местността,
времето като сезон, часовият интервал от
денонощието и метеорологичните условия.
Чл. 47. (1) „Мобилна група за контрол и
наблюдение“ е съвместен наряд от служители
на ГДГП – МВР и Агенция „Митници“ при
Министерството на финансите за проверки
на търговски обекти, транспортни средства,
товари и лица с цел предотвратяване на кон
трабанда и противодействие на незаконна
миграция.
(2) При необходимост в състава на наряда
могат да бъдат включвани и служители от
други структури на МВР.
Чл. 48. (1) „Секретeн наряд“ е ГПН в
състав от двама или повече служители за
осъществяване на скрито наблюдение и ох
рана на определен район или направление и
за проследяване и задържане на извършители
на престъпления и издирвани лица.
(2) Месторазположението на секретния
наряд трябва да осигурява:
1. скрит подход за заемане и разполагане;
2. невъзможност за заобикаляне разполо
жението на наряда;
3. възможност за внезапност в действията
на служителите.
(3) Секретният наряд не се разкрива на
други наряди и не изменя своето положение
при осъществяване на контрол върху изпъл
нението на поставените задачи.
Чл. 49. (1) „Кордон“ е ГПН за огранича
ване на достъпа до определена територия
и за създаване на направляващи коридори,
осигуряващи посоката на движение на лица
и ППС.
(2) Кордонът може да бъде:
1. обикновен – съставът се разполага на
разстояние 1 – 2 метра един от друг;
2. усилен – съставът се разполага на раз
стояние 1 метър един от друг;
3. разреден – съставът се разполага на
разстояние повече от 2 метра един от друг.
Чл. 50. „Водолазна група“ е ГПН, предназ
начен за изпълнение на водолазни дейности,
свързани с подводни огледи на кораби, огле
ди на дъното на водни басейни за търсене
и откриване на доказателства за извършени
престъпления, аварийно-ремонтни дейности
по ГПК, по котвените и пирсовите съоръже
ния, както и тактически придвижвания под
вода на специални полицейски сили.
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Чл. 51. „Група за бордови контрол“ е ГПН,
назначен за проверка на невоенен кораб, като
проверката включва контрол на екипажа и
пътниците, проверка на корабните докумен
ти и документи за морска правоспособност,
личните документи на екипажа и пътниците,
документите на товара, оглед на корабните
помещения и изпълнението на други специ
фични задачи.
Чл. 52. „Конвой“ е ГПН за принудително
отвеждане по определен служебен ред на
задържани или установени лица, извършили
престъпление или обявени за издирване.
Чл. 53. (1) „Резерв“ е ГПН, предназначен
за решаване на внезапно възникнали задачи
по граничното наблюдение и специфичната
охранителна дейност в зоните на международ
ните летища, както и за извършване на други
служебни дейности съобразно необходимостта,
развитието и изменението на оперативната
обстановка.
(2) Резервът не може да се определя като
основен вид наряд при ежедневната разста
новка на силите и средствата по смисъла на
чл. 30.
(3) Гранично-полицейският наряд по ал. 1
се назначава от състава на работната смяна,
когато с наличните сили и средства (под фор
мата на основни наряди) са осигурени всички
рискови направления и участъци от зоната за
отговорност, а останалият участък е покрит
с преценените като необходими (по вид и
брой в рамките на дежурството) допълващи
наряди на терен.
(4) За резерв се определят и служителите
от работните смени в състояние на отдих.
(5) Редът за използване на наряда по ал. 1
и изпълняваните от него задачи се разпореж
дат от началника, определил неговия състав.
Чл. 54. (1) Разпределянето и отчитането на
работното време, както и компенсиране на
положения труд извън установеното работно
време от служителите, осъществяващи гра
ничното наблюдение и специфичната охрани
телна дейност на международните летища, се
извършват по установения в МВР ред.
(2) На гранично-полицейските наряди,
изпълняващи задълженията си при 12-часови
работни смени, се определя време за отдих
от 30 минути, а при 24-часови работни сме
ни – 4 часа време за отдих.
(3) При температура на въздуха, по-ниска
от минус 10 °С и по-висока от +30 °С на
сянка, на служителите, назначени в наряд,
може да се осигури физиологична почивка
от 10 минути на всеки час.
(4) Времето и мястото за отдих се определят
в зависимост от метеорологичната обстановка
и особеностите на обслужваната територия,
като местата за отдих се посочват в указанията
за особеностите на маршрута/поста.
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(5) Времето за отдих на нарядите се оп
ределя от инструктиращия служител при
провеждане на инструктажа, а ползването на
отдиха се разрешава от оперативните дежурни
в ОДЧ/оперативния дежурен център (ОДЦ) в
зависимост от състоянието на оперативната
обстановка.
(6) По време на отдиха служебната дейност
на граничните полицаи се отчита като ГПН
„Pезерв“. При възникнала необходимост от
прекратяване на времето за отдих на служите
лите или невъзможност за неговото ползване в
установения при инструктажа часови интервал
отдихът се ползва в рамките на дежурната
смяна по разпореждане на инструктиращия
служител или от оперативните дежурни в
ОДЧ/ОДЦ.
Раздел III
Инструктаж и отвод на гранично-полицейските наряди
Чл. 55. (1) Инструктажът на ГПН е ос
новна организационна форма за проверка на
наличността и готовността на служителите от
състава на наряда, запознаване с оперативната
обстановка, рисковите направления, иденти
фицираните заплахи в зоните за отговорност,
рисковите профили, поставяне на конкретни
задачи за противодействие и повишаване
професионалната подготовка на състава.
(2) Инструктажът на ГПН се извършва от
служител на съответното звено, определен с
план за разстановката на силите и средствата.
В отделни случаи, при възникнала служебна
необходимост и по изключение, инструкта
жът може да се извършва и от оперативния
дежурен.
(3) На инструктиращия служител може да
се възлага и участие в ГПН, но без това да
затруднява дейностите му по ал. 2 и чл. 60 – 63.
(4) Общата организация на реда за провеж
дане на инструктажа на гранично-полицейски
те наряди, ГПК и техните екипажи се определя
в заповедите по чл. 84, ал. 1 на директора на
РДГП и началника на ГПУ/БГПК.
(5) Проведеният инструктаж се документира
с полагане на подписите на инструктиращия
и инструктираните в книга за гранично-по
лицейските наряди по чл. 91, ал. 1 и в план
за провеждане на инструктаж по чл. 60, ал. 1.
(6) На служителите от ГДГП, участващи в
състава на съвместни наряди по план на друга
държавна институция, се предоставя предва
рителна информация за времето и мястото
на явяване за инструктаж или се провежда
такъв от служителя по ал. 2.
(7) Инструктажът е ежедневен, периодичен
и за отделни мероприятия.
Чл. 56. (1) Ежедневен инструктаж на слу
жителите се провежда непосредствено преди
изпълнението на гранично-полицейския наряд
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в служебно помещение на съответното звено,
по възможност в присъствието на оператив
ния дежурен.
(2) Служебното помещение за провеждане
на инструктажа задължително се оборудва със:
1. карта на зоната за отговорност (подробна
цветна схема на районите на международните
летища);
2. указания за особеностите на определе
ните маршрути, постове и патрулни участъци;
3. план-варианти за действие при търсене,
преследване и задържане на извършители на
престъпления;
4. образци на документи, използвани от
ГПН;
5. инструктажи по мерките за безопасност
при изпълнение на ГПН;
6. други нагледни пособия и документи,
необходими за служебната дейност.
(3) Общата продължителност на ежедневния
инструктаж не трябва да превишава 30 минути.
(4) По изключение в случай на неотлож
ност, при възникнала служебна необходимост,
ежедневен инструктаж на отделни наряди
може да бъде проведен и на място, различно
от помещението по ал. 1.
Чл. 57. (1) Периодичен инст ру кта ж се
провежда по изключение, при наличието на
обективни затруднения за явяването на слу
жителите на ежедневен инструктаж, като в
тези случаи те се инструктират най-малко два
пъти месечно по ред, определен в заповедите
по чл. 84, ал. 1.
(2) На служителите по ал. 1 ежедневно се
дават указания по телефон или друго средство
за свръзка от определените да провеждат
инструктаж служители или от преките им
началници.
Чл. 58. (1) Инструктаж за отделни меро
приятия се провежда по решение на директора
на РДГП или началника на ГПУ/БГПК по
повод осигуряване провеждането на СПО или
предстоящи мероприятия от регионален или
национален мащаб.
(2) Участващите служители и мястото за
провеждане на инструктажа по ал. 1 се оп
ределят с плана за мероприятието.
Чл. 59. (1) Съставът на ГПН трябва да носи
установеното за сезона униформено облекло,
изправно въоръжение, служебна карта и да
бъде оборудван със:
1. късо нарезно оръжие със съответния
боекомплект боеприпаси;
2. свързочни средства;
3. помощни и технически средства във вид
и количество, определени от инструктиращия;
4. служебни документи, необходими за
изпълнение на задачите.
(2) По заповед на директора на РДГП/
началника на ГПУ или БГПК и в зависимост
от вида ГПН същият може да бъде въоръжен
с друг вид оръжие и допълнителен запас от
боеприпаси.
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Чл. 60. (1) Определеният за провеждане
на инструктажа служител изготвя план за
инструктаж (приложение № 1).
(2) За изготвяне на плана по ал. 1 инструк
тиращият предварително се информира и
изяснява следните въпроси:
1. състоянието на оперативната обстановка
и очакваните тенденции в нейното развитие;
2. организацията на разстановката на силите
и средствата, произтичащите от нея специфич
ни задачи за ГПН и реда за взаимодействие;
3. резултатите от дейността на нарядите
през изтеклата смяна/денонощие;
4. набелязва контролни въпроси за провер
ка на теоретичните знания и практическата
подготовка на определените в състава на
наряда служители.
Чл. 61. При провеждането на инструктажа
инструктиращият служител е длъжен да:
1. извърши проверка на предварителната
подготовка на състава на наряда (външен вид,
униформено облекло, служебни документи,
оръжие) и при необходимост да даде указания
за отстраняване на констатираните пропуски;
2. провери изправността на комуникаци
онните, помощните и техническите средства;
3. обяви вида, състава на наряда и да оп
редели кой е старши;
4. информира състава на ГПН за по-ха
рактерните правонарушения през изминалото
денонощие, в т.ч. издирваните лица и ППС,
рисковите направления и рисковите профили,
както и за други данни, характерни за охраня
ваната зона, участък или район и особеностите
в тяхното проявление;
5. разпореди задачите и реда за тяхното
изпълнение, срока за изпълнението на наря
да, времето за отдих и реда за използване на
техническите и помощните средства;
6. укаже местоположението на съседните
наряди и реда за взаимодействие с тях;
7. разпореди мерките за безопасност;
8. провери чрез предварително подбрани
контролни въпроси знанията на служителите
от състава на наряда относно познаването на
правилата и реда за осъществяване на зако
носъобразни и правилни действия в различни
ситуации и др.
Чл. 62. (1) По време на инструктажа на
ГПН инструктиращият служител:
1. поставя обща задача за изпълнение на
патрула, като указва района и времето за
нейното изпълнение;
2. указва на старшия на патрула по т. 1 на
основание на получената информация по време
на инструктажа и преките му наблюдения на
терен самостоятелно да определи способите за
изпълнение на службата, маршрута за движе
ние, конкретни установъчни пунктове, реда за
смяна и времевите интервали за придвижване
от един пункт до друг;
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3. разпорежда задължителни маршрути,
установъчни пунктове и времевите интервали
за придвижване на ГПН, различни от патру
ла, а на патрула – само в случаите, когато
същият у частва в провеж дането на СПО
или развитието на оперативната обстановка
задължително налага това.
(2) По изключение, когато развитието на
оперативната обстановка налага това и след
разпореждане на инструктиращия служител
или оперативен дежурен, патрулът, изпълня
ващ обща задача, преминава към изпълнение
на служебната дейност по реда на ал. 1, т. 3.
Чл. 63. (1) Отводът е организационна слу
жебна форма на доклад за изпълнението на
задачите по време на наряда.
(2) Непосредствено след приключване на
изпълнението на служебните задачи ГПН се
явява на отвод пред определеното за това
длъжностно лице или оперативния дежурен
на съответното подразделение/структурно
звено, като докладва устно, а впоследствие и
писмено чрез изготвяне на докладна записка
на старшия на гранично-полицейския наряд
(приложение № 2).
(3) За резултатите от дейността по ал. 2
старшият на ГПН „Патрул“ и старшият на
ГПН „КПП“ изготвят Отчетна карта за резул
татите от работата на гранично-полицейския
наряд (приложение № 3).
(4) За отдалечените наряди отводът може да
се извършва чрез средствата за комуникация.
Изготвената от старшия на наряда докладна
записка по ал. 2 или отчетна карта по ал. 3
се предоставя в структурата (подразделени
ето), от която е назначен нарядът, по време
на следващия инструктаж или се предава
на проверяващ служител от състава на тази
структура (подразделение).
(5) Ако в хода на изпълняваните задачи
съставът на ГПН е установил лице или лица,
представляващи интерес за органите на МВР,
към докладната записка или към отчетната
карта старшият на ГПН задължително по
пълва и прилага бланка образец „Доклад
за установен факт и предприети действия“
(приложение № 4).
(6) Общата продължителност на отвода не
трябва да превишава 30 минути.
(7) В края на всяка смяна се изготвя
обобщена докладна записка за резултатите
от служебната дейност, като:
1. ръководителят на дежурния екип или
нача лникът на ГОДГ, ГЛС, Гру пата г ра
нично-полицейски кораби (ГГПК), МГПГ,
МГПВ изготвя обобщена докладна записка до
началника на ГПУ/БГПК или до директора
на РДГП (за МГПГ, Групата за обратно при
емане и транзитиране на лица (ГОПТЛ) или
МГПГ – БК, които са му пряко подчинени);
2. в обобщената докладна записка накрат
ко се отразяват броят, видът и резултатите
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от излъчените ГПН, по-характерните случаи
на установените от нарядите престъпления
и нарушения, както и случаите, при които
ГПН са изготвили „Доклад за установен факт
и предприети действия“;
3. обобщената докладна записка ведно с
докладните записки на ГПН по ал. 2, отчетните
карти по ал. 3 и изготвените доклади по ал. 5
се докладват на началника на ГПУ/БГПК или
на директора на РДГП – за МГПГ, ГОПТЛ или
МГПГ – БК, които са му пряко подчинени,
за запознаване, отношение и санкция.
Раздел IV
Изпълнение на задачите от гранично-полицейските наряди
Чл. 64. Служителите, които изпълняват
задачи в ГПН в цивилно облекло, се леги
тимират задължително със служебна карта,
освен когато е разпоредено друго.
Чл. 65. (1) Гранично-полицейският наряд
се ръководи от старши на наряда, който от
момента на определянето му до приключ
ване изпълнението на поставените задачи е
началник на целия състав на гранично-поли
цейския наряд.
(2) Старшият на ГПН носи отговорност
за цялостната организация и изпълнението
на поставените задачи, както и за спазване
на правилата за използване на оръжието,
техническите и помощните средства, с които
е усилен нарядът.
(3) По време на инструктажа старшият на
ГПН записва информацията, необходима за
осъществяването на служебната дейност, в
наряден дневник (приложение № 5).
(4) След получаване на задачите старшият
на наряда уточнява реда и сигналите за вза
имодействие при откриване на съмнителни
лица, ППС или извършители на престъпления
и използването на техническите и помощните
средства за тяхното наблюдение, установяване
и задържане.
Чл. 66. (1) При необходимост от извърш
ване смяна намясто между ГПН смяната
на нарядите се извършва на предварително
определените за това места, определени в
указанията за особеностите на маршру та
(поста) и записани в плана за инструктаж.
(2) Сдаващият наряд запознава застъпващия
с обстановката, настъпилите промени по време
на изпълнение на наряда, произшествията и
получените разпореждания, като при необхо
димост съвместно обхождат територията на
маршрута (поста).
(3) Приемането и сдаването на наряда се
отразява в дневника за приемане и сдаване,
след което нарядите докладват за смяната
си на определеното длъжностно лице или на
оперативния дежурен в ГПУ, БГПК или РДГП.
(4) Нарядите, които охраняват обекти,
достъпът до които е ограничен чрез печати

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

или други удостоверяващи знаци (ако са по
ставени такива), при приемането/сдаването
проверяват наличието и изправността им, а
служителите, охраняващи помещения за за
държани лица, приемат и сдават задържаните
лица поименно и по брой.
(5) В случаите по ал. 1, когато застъп
ващият наряд не пристигне в определеното
време, нарядът, който трябва да бъде сменен,
докладва на лицата по ал. 3 и само с тяхно
разрешение може да напусне маршрута, патрулния участък или поста.
Чл. 67. (1) Служителите от състава на ГПН
при осъществяване на граничното наблюдение
са длъжни:
1. да познават демографската и социалната
характеристика на населението в обслужва
ната територия;
2. да познават състоянието и динамиката на
опитите за незаконно преминаване на грани
цата, да получават своевременно информация
за извършването на други престъпления и
нарушения в обслужваната територия и да
следят за проявата на известните им инди
катори и рискови профили;
3. стриктно и точно да изпълняват поставе
ната обща задача/конкретни разпореждания,
като особено внимание обръщат на:
а) уязвими места, подходи и евентуални
признаци за незаконно преминаване на дър
жавната граница или подготовката и извърш
ването на друга престъпна дейност;
б) издирвани и представляващи оперативен
интерес лица и ППС, в това число и придру
жаващи ги такива;
в) задачите за изпълнение при въвеждане
в действие на плановете за работа при услож
нена обстановка;
4. при констатиране на правонарушение
да предприемат незабавно мерки по негово
то пресичане, установяване и задържане на
правонарушителите;
5. да оказват съдействие на съседни ГПН,
другите структури на МВР, държавните орга
ни, общинската администрация и гражданите
съобразно делегираните им правомощия;
6. да поддържат връзка с ОДЧ/ОДЦ и
съседните ГПН, като обменят информация
за настъпилите изменения в оперативната
обстановка, както и за резултатите от изпъл
нението на задачите.
(2) В случаите, предвидени в договори
със съседни държави, на ГПН се разрешава
да информират техните гранични органи за
открити признаци за незаконно преминава
не на границата, да предават или приемат
задържани лица.
Чл. 68. По време на изпълнение на възло
жените задачи на ГПН се забранява да:
1. напускат маршрута/патрулния участък
или поста, както и да променят пътя за дви
жение до пристигане на застъпващия наряд
освен в случаите, предвидени в чл. 69;
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2. променят без разрешение маршрута за
движение, разчета и времето за придвижва
не от един установъчен пункт към друг, ако
те изрично са им разпоредени по време на
инструктажа;
3. предават, предоставят или снемат от себе
си зачисленото оръжие, помощни, технически
и защитни средства;
4. оставят без надзор служебното ППС и
ползваните технически и електронни средства;
5. влизат в домове, магазини, увеселителни
и питейни заведения и други помещения и
обекти освен в случаите на възникнала слу
жебна необходимост;
6. извършват друга дейност извън възло
жените задачи.
Чл. 69. (1) Гранично-полицейският наряд
напуска охранявания маршрут, патрулен учас
тък или пост по-рано от определения срок
за изпълнение на наряда само в случай на:
1. преследване на извършители на прес
тъпления;
2. оказване на помощ и съдействие на
съседни наряди, други органи на МВР и
длъжностни лица;
3. оказване на помощ на пострадали и
изпаднали в безпомощно състояние;
4. възникване на бедствия (наводнения,
пожари, свличания, срутвания, лавини и др.)
по маршрута/патрулния участък или поста,
ако изпълнението на възложените задачи е
свързано с опасност за живота и здравето на
служителите;
5. получаване на неотложна медицинска
помощ;
6. по заповед на преките ръководители.
(2) За нап ускането или пром яната на
маршрута/патрулния участък или поста на
рядът докладва на оперативния дежурен по
средствата за комуникация или чрез друг
способ и по възможност информира за това
съседните наряди.
Чл. 70. За осигуряване на безопасност при
изпълнението на възложените задачи служи
телите от състава на ГПН са длъжни да знаят
опасните за движение места, естествените и
изкуствените укрития по маршрута/патрулния
участък, поста и да спазват следните правила:
1. да преодоляват водни прегради само в
обозначените за тази цел места;
2. на речните и морските участъци да не
се доближават до брега в места, подложени
на свличане;
3. да преминават внимателно през планин
ските участъци, подложени на срутване или
свличане, като вземат съответните мерки за
безопасност;
4. при усложнена метеорологична обстанов
ка да се укриват в определените естествени и
изкуствени укрития и там да изчакват по-добри
условия за изпълнение на възложените задачи;

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

5. при изгубване на ориентировка в гъста
мъгла или при силен снеговалеж да прекратят
движението и да осъществят връзка с опера
тивния дежурен.
Чл. 71. (1) Гранично-полицейските наряди,
които са въоръжени с пистолети, носят зачисленото оръжие в кобури.
(2) Зачисленото дълго оръжие се носи в
положение „на гърди“, „през рамо“, „на ремък“
или „в ръка“, което се определя от старшия
на ГПН при спазване на следните правила:
1. при стръмни спускания и изкачвания,
преминаване на реки, движение по мостове,
както и при изкачване и слизане от наблюда
телна вишка оръжието се носи в положение
„през рамо“;
2. при извършване проверки на ППС със
тавът от ГПН, извършващ проверката, носи
оръжието си „през рамо“;
3. при движение през населени места и
във влакове нарядите носят оръжието си в
положение „на ремък“;
4. при превозване на наряда с ППС/хели
коптер след сядане оръжието се поставя между
коленете и се придържа с двете ръце;
5. водачите на автомобили поставят оръжи
ето в специално оборудвано за целта място,
в положение, което осигурява бързото му
използване и не затруднява управлението на
автомобила;
6. при прехвърляне от и на кораб оръжието
се поставя „на гърди“ или „през рамо“.
Раздел V
Действия при издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления.
Противодействие на тероризма и действия на
местопроизшествие
Чл. 72. Издирването на извършители на
престъпления и използваните от тях ППС
започва незабавно след:
1. доклад на ГПН за открити признаци за
подготовка или незаконно преминаване на
държавната граница или други престъпления,
подготвящи се или извършени в граничната
зона и зоните на международните летища;
2. откриване на плавателни средства и други
признаци по морското крайбрежие/брега на
граничната река за незаконно преминаване
на границата;
3. постъпване на сигнали от периметровите
сигнално-охранителни системи, системите за
видеонаблюдение, периферните устройства на
интегрираните и автоматизираните системи за
наблюдение, хеликоптерите на СОВН и други
технически средства;
4. получаване на оперативни данни за
подготвящо се или извършено престъпление;
5. бягство и укриване на лица и транспортни
средства в хода на осъществявания им контрол.
Чл. 73. Предварителната подготовка на
действията по издирване, преследване и за
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държане на извършители на престъпления
включва:
1. непрекъснато изучаване на състоянието
на оперативната обстановка и актуализиране
на анализа на риска по отношение на възмож
ните заплахи;
2. повишаване на подготовката на състава
и поддържане в готовност на техническите
средства за провеждане на СПО;
3. разработване на план-варианти за действие
и тяхното периодично проиграване;
4. организиране на взаимодействието със
съответния пункт за постоянно базиране на
СОВН с цел актуална оценка на възможностите за използване на най-близко разположения
хеликоптер;
5. подготовка на отделни у част ъци от
местността, пътища в граничната зона, вход
но-изходни пунктове и подходи към райони
те на международните летища в инженерно
отношение.
Чл. 74. Непосредствената дейност по ръко
водството и управлението на силите и сред
ствата, участващи в издирване, преследване и
задържане на лица, извършители на престъпления и ППС, включва:
1. предприемане на незабавни действия за
прикриване на застрашения участък по лини
ята на държавната граница или в дълбочина
на граничната зона в зависимост от посоката
на движение на издирваните лица и ППС и
блокиране на всички входно-изходни точки в
зоните на международните летища;
2. информиране на всички ГПН в близост,
изпълняващи задачи на терен, уведомяване на
съседните структурни звена на ГДГП и други
структури на МВР, с които има изготвени
планове за взаимодействие;
3. сформиране и излъчване на ГПН „Опе
ративно-издирвателна група“ за издирване и
преследване по горещи следи;
4. уплътняване и блокиране на застрашените
направления и райони чрез пренасочване или
излъчване на допълнителен брой ГПН, органи
зиране на техническо и визуално наблюдение
и претърсване на района, привличане при
необходимост на допълнителни сили и сред
ства, както и такива от състава на резервите
и почиващите смени;
5. активно използване на пълните възмож
ности на ИСН и всички налични технически
средства за наблюдение, изискване на хеликоп
тер от състава на СОВН с цел наблюдение от
въздуха и координиране действията на силите
и средствата по издирване и задържане;
6. организиране на непрекъснато взаи
модействие и координация между силите и
средствата на ГДГП, участващи в издирване
то, както и с привлечените сили и средства
от други структури на МВР с готовност за
предприемане на съвместни действия по из
дирване, преследване и задържане на лица
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и ППС извън граничната зона и зоните на
международните летища;
7. при необходимост организиране и про
веждане на самостоятелна или съвместна СПО.
Чл. 75. (1) План-вариантите за действие
на ГПУ/БГПК за издирване, преследване и
задържане на извършители на престъпления
се разработват предварително, като се отчитат
всички възможности за промяна на опера
тивната обстановка, като се включват допъл
нителни сили от МГПГ/МГПВ, утвърждават
се от директора на РДГП и се въвеждат за
изпълнение при необходимост.
(2) По план-вариантите за действие на ГПУ/
БГПК периодично, но не по-малко от два пъти
годишно, се провеждат тренировки с личния
състав, а разчетите се актуализират, като се
отчитат конкретните условия на местността,
състоянието на пътищата, сезонът и наличните
сили и средства.
Чл. 76. (1) Мероприятията по издирването и
задържането на извършители на престъпления
в района на разграничителните линии между
две съседни ГПУ се ръководят от началника
на ГПУ или определен от него служител, в
чиято зона за отговорност са открити право
нарушителите или признаците за подготовка
и извършено престъпление.
(2) Мероприяти ята по издирване, пре
следване и задържане на плавателни съдове,
нарушили правилата за мирно преминаване
или суверенните права на Република Бълга
рия, се ръководят от началника на БГПК или
определен от него служител.
Чл. 77. (1) Издирването, преследването и
задържането на извършители на престъпления
с използване на служебни кучета се извършва
по мирисова следа, а при липса на такава или
загубване на същата преследването се извършва
или продължава по вероятното направление
за движение на нарушителите.
(2) Използването на служебни кучета за
откриване и задържане на извършители на
престъпления, както и употребата на оръжие,
физическа сила и други помощни средства се
осъществява по реда, предвиден в ЗМВР.
Чл. 78. (1) Издирването, преследването и
задържането на извършители на престъпле
ния извън пределите на граничната зона се
осъществяват във взаимодействие с другите
структури на МВР.
(2) Издирването и преследването на извър
шители на престъпления, преминали на терито
рията на съседната държава, се преустановяват
при достигане линията на държавната граница.
(3) В случаите по ал. 2 ръководителят на
действията по издирване предприема неза
бавни мерки за своевременно уведомяване на
съпределните гранични власти за незаконно
преминалите на съседна територия лица и ППС.
(4) Продължаване на действията по издир
ване, преследване и задържане на лица и ППС
на съседна територия е допустимо единствено
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ако същите са започнали на българска терито
рия от смесен патрул по силата на двустранно
споразумение и възможности за предприемане
на такива действия са изрично разписани в
споразумението.
Чл. 79. (1) Мероприятията за противодей
ствие на тероризма се провеждат с цел събиране
на информация, разкриване на непосредстве
ната подготовка, предотвратяване и пресичане
осъществяването на терористични актове в
зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които
ГДГП изпълнява своите задачи.
(2) За непосредствено противодействие на
терористични заплахи в зоните и обектите
на компетентност РДГП самостоятелно и
съвместно с взаимодействащите институции
организират и провеждат специфична охра
нителна дейност, включваща специализирано
техническо наблюдение, постова охрана, патрулиране и други видове физически и техни
чески контрол.
(3) Мерките за непосредствено противодей
ствие на терористични заплахи се оформят в
план, план-варианти или оперативни проце
дури, които се изпълняват самостоятелно или
в рамките на взаимодействието под формата
на учебни тренировки и учения, поне веднъж
на шест месеца.
(4) Изготвените планове и оперативни про
цедури се съгласуват с останалите компетентни
институции, осъществяващи правомощията
си в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в
които ГДГП изпълнява своите задачи.
Чл. 80. (1) По време на изпълнение на
специфична охранителна дейност на между
народните летища, осъществяването на гра
нично наблюдение в района на пристанищата
и в други зони и обекти ГПН водят засилено
наблюдение за подозрителни лица, ППС,
обекти и предмети и осъществяват контрол с
наличните технически и помощни средства.
При установяване на съмнителни лица, кои
то могат да бъдат потенциални извършители
на терористичен акт, или ППС и предмети в
охранявания периметър, които могат да бъдат
използвани като средство за осъществяване на
терористичен акт, ГПН осигурява дискретно
охраната им, отцепва района, докладва на
оперативния дежурен и изпълнява получените
указания.
(2) Привеждането в действие на плана за
противодействие на терористични заплахи
се извършва незабавно след получаване на
непосредствена заплаха за терористичен акт
или при вече осъществен такъв.
(3) При извършен терористичен акт ГПН,
намиращи се в района, докладват в РДГП/
ГПУ/БГПК, оказват помощ на пострадалите
лица, предприемат мерки за ограничаване на
последиците от терористичния акт, преграж
дат/блокират района, събират първоначална
информация за намиращите се там лица и за
състоянието им в момента, организират еваку
ацията на гражданите, намиращи се в района.
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(4) При пристигане на специализираните
тактически звена на МВР ГПН запознават
техния ръководител с обстановката до момента
и оказват пълно съдействие.
Чл. 81. (1) При получен сигнал за извършено
престъпление ГПН извършват следното:
1. изясняват мястото и времето на извърш
ване на деянието;
2. установяват:
а) данни за извършителя (заподозрения) и
неговите отличителни белези;
б) състоянието на пострадалите и оказаната
им помощ;
в) наличието на свидетели;
г) данни за лицето, съобщило за престъплението;
3. докладват събраните данни по случая на
оперативния дежурен и действат съобразно
неговите разпореждания.
(2) На местопрестъплението ГПН са длъжни:
1. да вземат мерки за пресичане на прес
тъплението;
2. да докладват на оперативния дежурен и
да изпълнят получените указания;
3. да окажат помощ на пострадалите;
4. да установят свидетели;
5. да запазят местопрестъплението и раз
личните видове следи, като се съобразят с
метеорологичните и други специфични условия
на терена.
(3) Границите на местопрестъплението се
определят така, че в тях да се намират всич
ки обекти, имащи значение за разкриване
на престъплението, и се обозначават с ясно
видими ленти, указатели и знаци.
(4) Ако обстановката не позволява да се
организира преследване и издирване на извър
шителите на престъплението, ГПН са длъжни
да охраняват местопрестъплението до прис
тигането на оперативно-следствената група
или до получаването на друго разпореждане
от оперативния дежурен.
(5) От всички лица, намиращи се на мес
топрестъплението, ГПН изисква да останат
на местата си и да не предприемат никакви
самоволни действия, като установява и записва
данните за тяхната самоличност, начина за
връзка с тях, както и информацията, която
имат за деянието и неговия извършител.
(6) След пристигането на оперативноследствената група ГПН докладва на нейния
ръководител събраната до момента информа
ция за извършеното престъпление и неговия
извършител, както и за взетите мерки, като
изпълнява неговите указания или разпореж
данията на оперативния дежурен.
(7) Организацията за използване на ГПК и
техните екипажи в дейности по преследване,
спиране, задържане и съпровождане на кора
би-нарушители се определят от директора на
ГДГП с методически указания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА
ГРАНИЦАТА И СПЕЦИФИЧНАТА ОХРА
НИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ЗОНИТЕ НА МЕЖ
ДУНАРОДНИТЕ ЛЕТИЩА. СЛУЖЕБНИ
ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Действия по организацията на служебната
дейност
Чл. 82. Организацията по наблюдението на
границата и специфичната охранителна дейност
в зоните на международните летища включва
следните служебни дейности:
1. изготвяне на анализ на риска;
2. изготвяне и отдаване на заповед за осъ
ществяване на граничен контрол;
3. организиране на взаимодействието и
комуникациите;
4. предварителна подготовка за изпълнение
на внезапно възникнали задачи и провеждане
на специализирани полицейски операции;
5. контрол по организацията и изпълнението
на дейностите по наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища.
Раздел II
Анализ на риска
Чл. 83. (1) Анализът на риска е процес, при
който се осъществява целенасочено придоби
ване, събиране, обработка и съпоставяне на
статистически данни и информация за опреде
лен период от време с цел идентифициране и
оценка на потенциалните заплахи, от което се
правят изводи за състоянието на оперативната
обстановка и се извеждат прогнози за разви
тието на ситуационната картина в зоните за
отговорност на структурните звена.
(2) При изготвянето на анализа на риска
се използват източници на информация и
аналитични резултати, получени в рамките
на активен вътрешен, междуведомствен и
международен обмен на информация.
(3) Анализ на риска се изготвя и на трите
нива на гранично управление – стратегическо –
ГДГП, оперативно – РДГП, и тактическо –
ГПУ/БГПК.
(4) На база на направените в анализите на
риска на ГДГП и РДГП изводи и изведени прог
нози за развитието на ситуационната картина
в зоните за отговорност на стратегическо и
оперативно ниво се изготвят и препоръки, гру
пирани съобразно идентифицираните заплахи.
(5) Целта на изготвените препоръки е да
подпомогнат ръководителите на структурните
звена на оперативно и тактическо ниво за пра
вилното разпределение на ресурсите, организи
рането и изпълнението на видовете дейности,
необходими за своевременното намаляване на
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заплахите, уязвимостта и негативното влияние
от проявлението на идентифицираните рискове,
съобразно реалните възможности.
(6) Периодичността на изготвяне на раз
личните видове аналитични документи, тях
ната структура, съдържание, места и начини
на съхранение и ползване на стратегическо,
оперативно и тактическо ниво се определят
със заповед на директора на ГДГП.
Раздел III
Изготвяне и издаване на заповед за осъществяване на граничния контрол
Чл. 84. (1) Въз основа на изготвения анализ
на риска, разписаните към него препоръки и
събраната отчетно-статистическа информация
директорът на ГДГП, директорите на РДГП и
началниците на ГПУ/БГПК издават заповеди
за осъществяване на граничния контрол.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. кратки изводи от анализа на риска и
изготвените препоръки;
2. организация на граничния контрол,
включваща:
а) осъществяване на граничното наблю
дение/специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища;
б) осъществяване на граничните проверки;
в) осъществяване на оперативното осигу
ряване;
3. задачите на структурните звена/подраз
деления – в кои направления и по кое време
да се съсредоточат основните сили и средства,
постовете и маршрутите, редът за охрана на
районите на разграничителните линии и др.;
4.    р ед за взаимодействие между структур
ните звена/подразделения, гранично-полицей
ските наряди, както и взаимодействието им с
другите структури на МВР, граничните органи
на съседните държави и тези с контролни
правомощия в зоната за отговорност;
5. ред за провеждане на инструктажа на
ГПН (длъжностните лица, които го извършват;
мястото на провеждане; особеностите, свързани
с конкретната обстановка);
6. ред за организиране на комуникациите
и сроковете за докладване;
7. задачите по информационното, логистич
ното и другите видовете осигуряване;
8. състав и срокове за готовност на резервите.
Чл. 85. (1) В зависимост от ръководното
ниво заповедите за осъществяване на гранич
ния контрол се изготвят във времеви период
и със срок на валидност, както следва:
1. на стратегическо ниво (ГДГП) – запо
ведта се изготвя до края на месец септември
на текущата година със срок на валидност
12 месеца считано от началото на месец януари
на следващата календарна година;
2. на оперативно ниво (РДГП) – заповедта
се изготвя до края на месец октомври на те
кущата година със срок на валидност 12 ме

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

сеца считано от началото на месец януари на
следващата календарна година;
3. на тактическо ниво (ГПУ/БГПК) – за
поведта се изготвя до края на месец ноември
на текущата година със срок на валидност
6 месеца считано от началото на месец януари
на следващата календарна година и до края
на месец май на настоящата година със срок
на валидност 6 месеца считано от началото
на месец юли на същата календарна година.
(2) Ръководителите от съответните нива на
управление създават необходимата организация
за своевременното изучаване на изготвените
заповеди от подчинените им структурни звена
и подразделения.
Чл. 86. (1) При рязко увеличаване на уяз
вимостта и негативното влияние на идентифи
цираните рискове или поява на нови такива,
проявлението на които води до невъзможност
или значителни затруднения за ефективно
противодействие и изпълнение на ежедневните
задачи, както и в други случаи на възникнала
служебна необходимост, директорът на ГДГП,
директорът на РДГП и началникът на ГПУ/
БГПК могат да издадат нова заповед за осъ
ществяване на граничния контрол.
(2) Новата заповед незабавно се изпраща
до подчинените структурни звена.
Чл. 87. При необходимост директорът на
РДГП и началникът на ГПУ/БГПК или упъл
номощени от тях лица уточняват на местността
изпълнението на заповедите по чл. 84, ал. 1,
което включва:
1. разстановката на силите и средствата;
2. вида и състава на нарядите;
3. маршрутите/патрулните участъци, разпо
ложението на постовете, пунктовете и часовите
времена за изпълнение на нарядите;
4. реда за взаимодействие и други въпроси.
Чл. 88. (1) В съответствие с разпореденото в
заповедите по чл. 84, ал. 1 и възприетата раз
становка на силите и средствата в ГПУ/БГПК
се съставя списък на маршрутите (патрулните
участъци) и постовете, който се утвърждава от
директора на РДГП (приложение № 6).
(2) В списъка на маршрутите/патрулните
участъци и постовете освен основните се пред
виждат и допълващи независимо от наличните
сили и средства.
(3) В РДГП се изготвя общ (единен) списък на
маршрутите/патрулните участъци и постовете.
(4) Списъкът по ал. 1 се актуализира при
възникване на необходимост за разкриване на
нови маршрути/патрулни участъци и постове.
Чл. 89. (1) Въз основа на утвърдения списък
на маршрутите/патрулните участъци и постовете в ГПУ/БГПК се изготвят указания за
особеностите на маршрута/патрулния участък
и поста (приложение № 7).
(2) В указанията се определят:
1. дължината на маршрута/патрулния учас
тък, границите и центърът на поста, пунктовете
за изпълнение и местата за смяна на нарядите;
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2. особеностите на маршрута/патрулния
участък и поста и какви конкретни задачи
трябва да се изпълняват по време на наряда;
3. редът за охраната и наблюдението на
маршрута/патрулния участък и поста;
4.     р едът за осъществяване на комуникация
та и взаимодействието с оперативния дежурен,
съседните наряди, другите органи на МВР и
държавни органи с контролни функции в зо
ната за отговорност;
5. другa необходима информация.
Чл. 90. (1) В зависимост от развитието
на оперативната обстановка началниците на
ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС и ГОПТЛ
ежедневно съставят план за разстановката на
силите и средствата по смени през денонощието
(приложение № 8).
(2) Изготвянето на ежедневната разстановка
на силите и средствата е основно задължение
на началниците по ал. 1 и не може да се де
легира на подчинените им служители.
(3) Само при отсъствие на служителите по
ал. 1 изготвянето на плана се осъществява
от служители – полицейски инспектори, или
други длъжностни лица, които ги заместват.
(4) Планът за разстановка на силите и сред
ствата се обявява пред инспекторския състав
и оперативните дежурни, а на нарядите се
обявява в касаещия ги обем на инструктажа.
(5) Изпълнението на плана се отразява в
книгата за гранично-полицейските наряди.
Чл. 91. (1) Книгата за гранично-полицей
ските наряди (приложение № 9) е основен
служебен документ за отчет на:
1. ежедневната дейност по осъществяване
наблюдението на държавната граница и спе
цифичната охранителна дейност в зоните на
международните летища;
2. провеждането на инструктажа;
3. резултатите от осъществената контролна
и друга организационно-управленска дейност.
(2) Воденето и съхранението на книгата за
гранично-полицейските наряди се осъществява
от служители от инспекторския състав, а в
тяхно отсъствие – от служителя, определен да
извършва инструктаж на нарядите.
(3) Съдържанието, както и редът за водене
и попълване на книгата за гранично-полицей
ските наряди се определят с писмени указания
на директора на ГДГП.
Раздел IV
Организация на взаимодействието и комуникациите
Чл. 92. (1) За осигуряване на точното и
правилното изпълнение на задачите директо
рите на РДГП и началниците на ГПУ/БГПК/
СОВН организират и поддържат постоянно
взаимодействие и маневреност на граничнополицейските сили.
(2) Взаимодействието с корабите и самоле
тите на граничните служби/бреговите охрани
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на черноморските държави се осъществява
чрез Черноморския граничен координацио
нен информационен център, националните
гранични координационни центрове, а по
р. Дунав – чрез Съвместния българо-румънски
контактен център, Гюргево.
Чл. 93. Взаимодействието се изразява в
съгласуването по цел, време и място на дейст
вията и взаимната помощ на ГПН и другите
структури, имащи отношение по изпълнението
на задачите.
Чл. 94. Маневреността на силите и сред
ствата се осигу рява чрез организираното
и своевременното им преместване от едно
място на друго съобразно необходимостта и
развитието на оперативната обстановка с цел
предотвратяване и пресичане на подготовката
и извършването на престъпления в зоните за
отговорност.
Чл. 95. (1) Комуникациите са основно сред
ство за управление на структурните звена и
нарядите.
(2) Директорите на РДГП и началниците на
ГПУ/БГПК/СОВН организират и поддържат
постоянна връзка с подчинените им структурни
звена, подразделения и наряди.
Раздел V
Провеждане на специализирани полицейски
операции
Чл. 96. Специализираната полицейска опе
рация е съвкупност от съгласувани по цел,
задачи, място и време действия на РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН, провеждани самостоятелно
или във взаимодействие с други структури на
МВР, както и с други ведомства в съчетание
с оперативни мероприятия за откриване и
задържане на извършители на престъпления
и нарушения, издирвани лица и транспортни
средства, както и за осъществяването на пре
вантивна дейност.
Чл. 97. (1) За осигуряване управлението на
силите и средствата при организирането и про
веждането на СПО се назначава ръководител
на операцията и се създава оперативен щаб.
(2) Числеността и съставът на оперативния
щаб се определят в зависимост от характера
и мащаба на операцията, като се предвиждат:
1. група/помощник-ръководител за управление на силите и средствата;
2. група/експерт за логистично осигуряване;
3. група/експерт за обмен на информация;
4. група/експерт по морските и речните
въпроси (когато операцията се провежда на
морски или речен участък).
(3) Оперативният щаб изпълнява следните
задачи:
1. подготвя предложения за вземане на
решение и разработва план за операцията;
2. организира пункт за управление и оси
гурява постоянна връзка с всички структурни
звена, подразделения и наряди;
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3. обявява на изпълнителите всички запо
веди и разпореждания на ръководителя;
4. контролира точното и своевременно
изпълнение на задачите, предвидени в плана,
и постоянно информира ръководителя за об
становката и нейните изменения.
Чл. 98. Управлението на силите и средствата,
участващи в СПО, включва:
1. определяне начина за оповестяване и
привеждане на състава в готовност за участие
в операцията;
2. поставяне на задачи на структурните
звена и техните подразделения, участващи в
операцията;
3. провеждане на инструктаж на силите,
участващи в операцията;
4. организиране и поддържане на непре
къснато взаимодействие между всички сили
и средства, участващи в операцията;
5. осигуряване на операцията;
6. контрол по изпълнението на заповедите
и разпорежданията.
Чл. 99. Организирането и провеждането
на СПО включва три етапа: подготвителен,
изпълнителен и заключителен.
Чл. 100. (1) В подготвителния етап се из
вършва:
1. определяне на мястото, времето и реда
за провеждане на операцията, броя и състава
на участниците;
2. разработване на план за операцията и
определяне на задачите на участниците;
3. оценка на района и факторите, които
биха оказали влияние при изпълнението на
задачите;
4. усилване на наблюдението върху крими
нално проявени лица;
5. инструктаж и подготовка на състава и
техническите средства;
6. организиране на взаимодействието между
участниците.
(2) Планът за провеждане на операцията
съдържа:
1. цел/и на операцията;
2. място и време на провеждане;
3. състав на силите и средствата;
4. основни задачи и разпределението им
между участниците;
5. етапи на провеждане;
6. пунктове за управление;
7. организация на комуникацията;
8. организация на логистичното и медицин
ското осигуряване.
(3) Към плана за операцията се прилагат и
други работни документи (разчети, графици,
таблици, схеми и др.).
Чл. 101. Подготовката на състава, участ
ващ в СПО, се осъществява чрез провеждане
на теоретични и практически занятия. При
необходимост се организират специализирани
занятия за предварително отработване и про
играване на елементи или цялостните такти
чески действия на участващите в операцията
сили и средства.
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Чл. 102. (1) Изпълнителният етап включва
провеждането на планираните тактически
действия за постигане целите на операцията.
(2) При провеждане на операцията съобразно
необходимостта и поставените задачи могат
да се използват всички видове ГПН.
(3) Нарядите се включват в действие в
зависимост от развитието на оперативната
обстановка, като при необходимост се извеж
дат в друг район.
(4) Резервите за операцията се разполагат
на места, откъдето най-бързо могат да бъдат
въведени в действие.
Чл. 103. В заключителния етап на опера
цията се извършва:
1. събиране и съсредоточаване на силите и
средствата в районите, откъдето са определени;
2. обобщаване и анализ на постигнатите
резултати и разбор на тактическите действия;
3. изготвяне на справка относно резултатите
от проведената операция.
Раздел VI
Служебни документи
Чл. 104. (1) Във връзка с организацията и
осъществяването на граничното наблюдение и
специфичната охранителна дейност в зоните на
международните летища, в РДГП, ГПУ, БГПК,
ГГПК, ГОДГ, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ
се изготвят и съхраняват служебни документи
(приложение № 10).
(2) При попълване на служебните докумен
ти по ал. 1 се ползват абревиатури, посочени
в Списъка на използвани съкращения на
наименования и обозначения в дейността на
граничното наблюдение и на специфичната
охранителна дейност (приложение № 11).
Раздел VII
Контрол по организацията и изпълнението
на дейностите по граничното наблюдение и
специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища
Чл. 105. (1) Контролът по организацията и
изпълнението на дейностите по граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища е комплекс
от мероприятия, насочени към установяване
състоянието и подобряване на организацията
на служебната дейност, предлагане и реализи
ране на мерки при констатиране на пропуски
и нарушения, с оглед законосъобразното и
правилно изпълнение на задачите от ГПН.
(2) Чрез контрола се установява:
1. съответствието на разстановката на
силите и средствата и тяхното използване с
конкретната оперативна обстановка;
2. качеството на провеждане на инструк
тажите;
3. оперативността в управлението на на
рядите и своевременното им информиране за
измененията в оперативната обстановка;
4. законосъобразността на действията и
спазване на дисциплината;
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5. качеството на изпълнение на задачите
от ГПН;
6. практическата организация на взаимо
действието между нарядите и другите органи
на МВР;
7. правилното водене на служебните до
кументи;
8. познаването от състава и практическото
приложение на разработените план-варианти
за действие при издирване, преследване и
задържане на извършители на престъпления,
както и готовността на силите и средствата
за тяхното изпълнение;
9. съответствието на логистичното осигу
ряване с поставените задачи;
10. състоянието на други служебни дей
ности – по решение на ръководителя, разпо
редил осъществяването на контрола.
(3) Контролът се осъществява чрез про
верки на създадената цялостна организация
за гранично наблюдение и специфичната ох
ранителна дейност в зоните на международ
ните летища, както и чрез явни и негласни
проверки на непосредственото изпълнение на
задачите от ГПН.
(4) Проверка на създадената цялостна ор
ганизация за осъществяване на граничното
наблюдение и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
се извършва от методическите и контролни
те звена (служители) от ГДГП, РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН на основание писмена заповед
на компетентен орган.
(5) Непосредственият контрол върху дей
ността на ГПН се осъществява, както следва:
1. от ръководни служители от МВР, ГДГП
и РДГП – при проверка на дейността на РДГП
и СОВН;
2. от началниците на ГПУ, БГПК, СОВН
и техните заместници – най-малко веднъж на
две седмици;
3. от началника на сектор „ОДГ“ (СЛС) към
РДГП и инспекторския състав от същия – наймалко един път в месеца;
4. от началниците на ГОДГ, ГГПК, ГЛС,
МГПГ, ГОПТЛ, СЛС – Аерогара София, и
МГПВ – най-малко веднъж на седмицата;
5. от полицейските инспектори, а в тяхно
отсъствие от командирите на отделения в
ГОДГ, ГГПК, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ – в
рамките на работната им смяна, но не помалко от два пъти седмично.
(6) Непосредственият контрол върху служ
бата на ГПН се осъществява въз основа на
месечен график, разработен в РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН и утвърден от съответния
ръководител.
(7) Дейността по осъществяване наблюдени
ето на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
може да бъде проверявана и от други служите
ли, оправомощени писмено от ръководителите
на ГДГП, РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН.
Чл. 106. (1) Проверките на непосредственото
изпълнение на задачите от ГПН се планират
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и извършват през различни дни от седмицата
и различно часово време от денонощието и
включват:
1. изпълнението на задачите от наряда в
границите на разпоредената за обслужване
територия;
2. познаването на оперативната обстановка
и особеностите на обслужваната територия;
3. осъществяваната от наряда дейност към
момента на проверката;
4. спазването на реда и правилата за носене
на униформата, оборудването с технически,
помощни и защитни средства, воденето на
служебните документи;
5. установените правонарушения и пред
приетите мерки.
(2) Забранява се извършването на проверки
по ал. 1 чрез опити да се отнеме оръжие, тех
нически, помощни, защитни средства и други,
както и да се инсценират правонарушения
или да се използват други нерегламентирани
начини на проверка.
(3) При проверките по ал. 1 старшият на на
ряда се представя и изисква от проверяващите
да се легитимират със служебни карти, освен
ако ги познава лично или се придружават от
преките му началници.
Чл. 107. (1) При констатиране отсъствие
на наряда по маршрута (патрулния участък)
или поста проверяващият незабавно изяснява
причините за това и установява лично или
чрез оперативния дежурен местонахождението
на наряда.
(2) При установяване на слабости в органи
зацията на работа и нарушения при изпълне
нието на задачите от наряда проверяващият
е длъжен намясто да вземе мерки за тяхното
отстраняване.
(3) При грубо нарушение на изискванията
на тази инструкция ГПН могат да бъдат снети
от изпълнение на задълженията от длъжност
ните лица, на които са подчинени, за което
незабавно се уведомява оперативният дежурен.
Чл. 108. Резултатите от проверката на
непосредственото изпълнение на задачите от
ГПН се отразяват от служителя, извършил
проверката, в нарядния дневник на ГПН, а
при необходимост – и в докладна записка до
прекия ръководител на проверяващия, като
старшият на наряда ги отразява в докладна
та записка на гранично-полицейския наряд
(приложение № 2), а за ГПН „Патрул“ и ГПН
„КПП“ – в отчетната карта за резултатите
от работата на гранично-полицейския наряд
(приложение № 3).
Раздел VIII
Задължения на длъжностните лица по организацията и ръководството на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
Чл. 109. Директорът на ГДГП осъществява
общата организация, ръководство и контрол
на наблюдението на границата и специфичната
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охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища.
Чл. 110. (1) Началникът на отдел „Гранич
но наблюдение“ при ГДГП и началниците на
сектори в отдела осъществяват методическо
ръководство и контрол в РДГП и структур
ните им звена по изпълнението на задачите,
свързани с организацията, управлението и
осигуряването на наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища, като могат и пряко
да участват в планирането и провеждането
на СПО и други охранителни дейности както
самостоятелно, така и във взаимодействие с
РДГП и другите структури на МВР.
(2) Началниците по ал. 1:
1. предлагат, планират и провеждат меро
приятия за усъвършенстване организацията и
управлението и подобряване ефективността на
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища;
2. организират и осъществяват системна
методическа помощ и контрол в РДГП, ГПУ
и БГПК по планирането, организирането и
осигуряването на наблюдението на грани
цата и специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища, такти
ката за използване на силите и средствата и
внедряването на нови способи и средства в
служебната дейност;
3. организират изучаването и обобщава
нето на положителния опит и осигуряват
разработването на методически, тактически
и други указания за неговото популяризиране
и внедряване;
4. планират, организират и провеждат ме
роприятия за подобряване на взаимодействи
ето между звената на ГДГП, осъществяващи
непосредственото изпълнение на задачите по
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища с другите служби на МВР и
държавните органи с контролни правомощия
в зоните и обектите на компетентност, както
и с граничните органи на съседните държави.
Чл. 111. Директорът на РДГП отговаря
за цялостната организация, ръководството и
контрола при осъществяване на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
в определената на дирекцията зона за отго
ворност, като:
1. следи постоянно и изучава промените
на оперативната обстановка в зоната за от
говорност на дирекцията и при изменение
на същата предлага, организира и провежда
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за нейното овладяване;
2. осъществява периодичен контрол в под
чинените структурни звена за организацията и
изпълнението на задачите от гранично-поли
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цейските наряди и ефективността от използ
ването на силите, техническите и помощните
средства лично и/или чрез назначаване на
служители и/или комисии;
3. организира и поддържа непрекъснато
взаимодействие с държавните органи и орга
ните на местното самоуправление и местната
администрация с цел привличането им за
оказване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи;
4. осигурява и поддържа непрекъснато вза
имодействие на структурните звена на РДГП
с другите структури на МВР и с държавни
те органи с контролни функции в зоните и
обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП
изпълнява своите задачи, както и с граничните
органи на съседните държави;
5. организира логистичното осигуряване с
оглед приоритетното и пълно обезпечаване на
изпълнението на задачите по наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища.
Чл. 112. (1) Началникът на ГПУ непосред
ствено отговаря за организацията, ръководство
то и контрола на наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища в определената на
ГПУ зона за отговорност.
(2) При изпълнение на правомощията си
началникът на ГПУ I степен се подпомага от
заместник-началник съобразно определените
за длъжността функционални задължения и
допълнително делегирани правомощия.
(3) Началникът и заместник-началникът
на ГПУ:
1. следят постоянно и изучават промени
те на оперативната обстановка в зоната за
отговорност на ГПУ и при усложняване на
същата предлагат, организират и провеждат
своевременни и целенасочени мероприятия
за нейното овладяване;
2. организират и осъществяват непрекъс
нато взаимодействие и управление на силите
и средствата и осигуряват условия за своевре
менно маневриране със същите;
3. отчитат, обобщават и анализират резул
татите от използването на силите и средствата
и работят за усъвършенстване на способите за
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища;
4. осъществяват системен контрол в под
чинените подразделения за организацията и
изпълнението на задачите от ГПН и ефектив
ността от използването на силите, технически
те и помощните средства лично и/или чрез
назначаване на служители и/или комисии;
5. организират и осигуряват изпълнението
на задачите, свързани с проверката на със
тоянието и поддържането в изправност на
граничните знаци и граничната линия;

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

6. организират и провеждат мероприятия за
повишаване на професионалната подготовка
на състава и работните качества на служеб
ните кучета;
7. организират и поддържат непрекъснато
взаимодействие с държавните органи и орга
ните на местното самоуправление и местната
администрация с цел привличането им за
оказване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи;
8. осигуряват и поддържат непрекъснато
взаимодействие на подразделенията на ГПУ с
другите структури на МВР и държавните орга
ни с контролни функции в зоните и обектите,
определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява
своите задачи, както и с граничните органи
на съседните държави;
9. организират логистичното осигуряване
с оглед приоритетното и пълно обезпечаване
на изпълнението на задачите по наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища.
Чл. 113. (1) Началникът на сектор „ОДГ“/
СЛС при РДГП и инспекторският състав от
сектора осъществяват методическо ръковод
ство и контрол по изпълнението на задачите,
свързани с организацията, управлението и
осигуряването на наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища, като могат и пряко
да участват в планирането и провеждането
на СПО и други охранителни дейности както
самостоятелно, така и във взаимодействие с
ГПУ/БГПК и другите структури на МВР.
(2) Служителите по ал. 1:
1. предлагат, планират и провеждат меро
приятия за усъвършенстване организацията и
управлението и подобряване ефективността на
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища;
2. организират и осъществяват системна
методическа помощ и контрол на структур
ните звена на РДГП по планирането, органи
зирането и осигуряването на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища,
тактиката за използване на силите и средствата
и внедряването на нови способи и средства в
служебната дейност;
3. организират изучаването и обобщава
нето на положителния опит и осигуряват
разработването на методически, тактически
и други указания за неговото популяризиране
и внедряване;
4. осигуряват и поддържат непрекъснато
взаимодействие на структурните звена на РДГП
с другите структури на МВР и с държавни
те органи с контролни функции в зоните и
обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП
изпълнява своите задачи, както и с граничните
органи на съседните държави.
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Чл. 114. (1) Началниците на ГОДГ, ГЛС,
МГПГ, ГОПТЛ, СЛС – Аерогара София, и
МГПВ непосредствено планират, организират,
участват, ръководят и контролират изпълнени
ето на задачите по наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища и дейностите по
обратно приемане и транзитиране на лица в
зоните за отговорност на ГПУ.
(2) Служителите по ал. 1:
1. познават нормативните и вътрешнове
домствените актове, регламентиращи изпъл
нението на задачите на ГПН, и в съответствие
с тях организират комплексното използване
на силите и средствата;
2. познават и изучават промените на опе
ративната обстановка и при усложняване на
същата предлагат, организират и провеждат
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за нейното овладяване;
3. организират и осъществяват непрекъс
нато взаимодействие и управление на силите
и средствата и осигуряват условия за своевре
менно маневриране със същите;
4. отчитат, обобщават и анализират резул
татите от използването на силите и средствата
и работят за усъвършенстване на способите
за наблюдение на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища;
5. участват лично в организирането и изпъл
нението на задачите и осъществяват постоянен
и системен контрол върху дейността на ГПН;
6. организират и провеждат мероприятия
за повишаване на професионалната подготов
ка на служителите и работните качества на
служебните кучета;
7. организират и осъществяват непрекъснато
взаимодействие между ГПН, както и взаимо
действието им с другите структури на МВР и с
държавните органи с контролни правомощия
в зоната за отговорност.
Чл. 115. (1) Началникът и заместник-на
чалникът на БГПК, началниците на ГГПК
и командирите на ГПК носят отговорност за
организацията, ръководството и ефективното
използване на ГПК при изпълнение на запо
ведите по чл. 84, ал. 1.
(2) Служителите по ал. 1:
1. познават оперативната обстановка във
вътрешните морски води, териториалното
море, прилежащата зона, континенталния
шелф и българската част на р. Дунав, както и
особеностите в навигационно-хидрографско и
хидрометеорологично отношение, границите
на забранените (опасните) райони и другите
необходими данни при изпълнението на зада
чите по наблюдението на морската и речната
граница на Република България;
2. планират и организират оперативно-так
тическото използване на ГПК при осъществя
ване на наблюдението на морската и речната
граница, контрола по спазване на граничния
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режим във вътрешните морски води и тери
ториалното море и провеждането на СПО;
3. организират, провеждат и контролират
подготовката на корабите и обучението на
екипажите;
4. осъществяват непрекъснат контрол по
организацията на изпълнението на задачите
и поддържането на готовност и маневреност
на силите и средствата на БГПК;
5. организират и ръководят дейността по
осигуряването на живучест и безопасност на
корабите в пунктовете за постоянно и маневрено базиране и по време на плаване;
6. участват в организирането и изпълнението
на мероприятията по взаимодействието между
корабите и бреговите сили и средства, силите
и средствата на СОВН, силите и средствата
на Военноморските сили и другите държавни
органи с контролни правомощия в морските
пространства на Република България и бъл
гарската част на р. Дунав;
7. участват в организирането и провеждането
на дейностите по сътрудничеството с бреговите
охрани на държавите от Черноморския регион
с цел повишаване на общата ефективност на
наблюдението на морската граница, проти
водействието на тероризма и пресичането на
трансграничната престъпност;
8. постоянно усъвършенстват тактиката и
организацията на използването на силите и
средствата и организират изучаването и внед
ряването на новите технически средства за
наблюдение, обмен на информация и анализ
на обстановката в реално време.
Чл. 116. (1) Началникът на СОВН, замест
ник-началникът на СОВН и началникът на
база за постоянно базиране носят отговорност
за организацията, ръководството и контрола
по ефективното използване на хеликоптерите
при изпълнението на задачи за осъществяване
на въздушно наблюдение.
(2) Служителите по ал. 1:
1. планират и организират оперативно-так
тическото използване на хеликоптерите при
осъществяване на наблюдението на държавната
граница и провеждането на СПО;
2. координират и осигуряват взаимодействи
ето със структурните звена на РДГП, другите
структури от МВР, Военновъздушните сили и
с ДП „Ръководство на въздушното движение“;
3. контролират прекъсванията и нивото на
летателна подготовка на летателния състав,
подготвят ръководния летателен състав да
лети в качеството им на инструктори;
4. контролират теоретичната и практиче
ската подготовка на авиационния инженернотехнически състав;
5. следят за фактическото състояние на
авиационната техника, изпълнението на съот
ветните технически бюлетини и предприемат
своевременни и адекватни мерки за поддър
жането є в летателна годност;
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6. вземат решения за изпълнение и поставят
летателни задачи на екипажите;
7. определят обема, съдържанието и осъ
ществяват контрол за провеждането на пред
варителната подготовка за полети;
8. не допускат до полет пилоти и екипажи
със слаба предварителна подготовка, както и
тези, които допускат нарушения на правилата
в летателната дейност;
9. изучават причините и вземат необходи
мите мерки за предотвратяване на авиационни
събития;
10. изпълняват задълженията, свързани със
стриктно спазване на мерките за безопасност
и съответните мерки за работа при изпълне
ние на служебните задължения, осигуряващи
здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 117. (1) Оперативният дежурен в РДГП,
ГПУ и БГПК отговаря за непосредственото
ръководство и координация на действията
на ГПН.
(2) Оперативният дежурен е длъжен да:
1. познава ежедневната разстановка на
силите и средствата;
2. поддържа постоянна връзка с ГПН и
своевременно ги информира за изменението
на оперативната обстановка;
3. ръководи изпълнението на нарядите в
съответствие със заповедите по чл. 84, ал. 1
и допълнителните разпореждания;
4. координира действията по издирването,
преследването и задържането на извършители
на престъпления;
5. осъществява непрекъснато взаимодейст
вие между нарядите от състава на ГПУ и
РДГП с тези на съседните РДГП и с другите
структури на МВР.
(3) Освен задълженията по ал. 2 оператив
ните дежурни в РДГП на морската и речната
граница са длъжни да:
1. познават състоянието и готовността на
ГПК, районите и маршрутите за осъщест
вяване на граничното наблюдение на море/
река, техническото състояние на системите за
контрол на надводната обстановка в зоната
на отговорност, графика за работа и зоните
на покритие на стационарните и мобилните
постове за техническо наблюдение;
2. ръководят дейността на ГПК и ЛКЦ,
стационарните постове за техническо наблю
дение, да поддържат непрекъсната връзка и
взаимодействие между тях, както и с другите
брегови сили и органите с контролни право
мощия в зоната за отговорност;
3. събират, обработват и докладват на ръ
ководството на РДГП, началника на БГПК,
началника на ГГПК данните за оперативна
та и навигационната обстановка в зоната за
отговорност;
4. подготвят ежедневни сведения за състоя
нието, дислокацията, готовността и комплек
туването на ГПК, както и за състоянието на
техническите средства;
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5. организират действията на дежурните
сили при природни бедствия, производствени
аварии и/или други кризисни ситуации и при
щормова готовност до идването на основния
състав;
6. осъществяват контрол по организацията
и дейността на екипажите и ГПК;
7. непрекъснато да придобиват и получават
информация за фактическата хидрометеороло
гична и навигационна обстановка, тенденциите
за нейното изменение и своевременно да я
предават на екипажите на ГПК, операторите
на ИСН и операторите на БРЛС, изпълняващи
дейности по гранично наблюдение;
8. ръководят набирането на радиолокаци
онната и друга информация за обстановката
в морските пространства и вътрешните водни
пътища, електронното и графичното изобразя
ване на целите и воденето на корабния трафик
(влизащите и излизащите от пристанищата
плавателни съдове, извършващите мирно
преминаване);
9. поддържат непрекъсната връзка и взаимо
действие с аналогични органи от държавните
ведомства с контролни функции;
10. поддържат връзка с дежурните сили
и патрулни кораби на граничните служби/
бреговите охрани и другите компетентни ор
гани на съседните държави или с национал
ните гранични координационни центрове на
държавите от Черноморския регион съгласно
приетите договорености за сътрудничество и
за оказване на съдействие при необходимост;
11. приемат информация за бедстващи хора,
кораби и летателни средства, да докладват на
директора на РДГП и да организират оказва
нето на помощ.
Г л а в а

п е т а

ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Особености в организацията на служебната
дейност на международните летища
Чл. 118. (1) На международните летища
се организира изпълнението на специфична
охранителна дейност, осъществявана самос
тоятелно или съвместно с други държавни
органи, имащи съответните правомощия,
по утвърден от директорите/ръководителите
съвместен план.
(2) Специфичната охранителна дейност на
международните летища се осъществява от
състава на СЛС – Аерогара София, и групите
„Летищна сигурност“ като подразделения на
съответните ГПУ при РДГП – Аерогари.
Чл. 119. (1) В изпълнение на своите право
мощия по гарантиране сигурността на летищ
ните комплекси, охраната на обществените
зони и прилежащите територии структурите
по чл. 118, ал. 2:
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1. осъществяват наблюдение, патрулиране и
други видове физически контрол на летищата,
в прилежащите зони и зоните, до които има
обществен достъп, за да се идентифицират лица
с подозрително поведение, да се открият слаби
места, които биха могли да бъдат използвани
за извършване на акт на незаконна намеса,
и да се възпрат лицата, възнамеряващи да
извършат такъв акт;
2. осъществяват контрол и наблюдение
на преградите между охраняемите граници,
съоръженията за излитане и кацане, зоните
с ограничен достъп, критичните части и де
маркираните зони, зоните на терминалите и в
близост до тях, които са на свободен достъп,
включително паркингите и пътищата, част от
републиканската пътна мрежа, валидността
на пропуските/идентификационните карти
на лица и ППС в зоните с ограничен достъп;
3. съвместно с компетентните органи с
правомощия за действие на територията на
летищните комплекси участват в постигане на
сигурност при рискови полети, като предприе
мат съответните засилени мерки за сигурност;
4. извършват проверки за оръжие, взривни
вещества и други общоопасни средства на лица
и транспортни средства в обществените зони,
предгаровите пространства, паркингите и при
лежащите територии на летищния комплекс;
5. осъществяват наблюдение на пристига
щите, заминаващите и транзитните пътници
с цел разкриване на лица, които могат да
представляват заплаха за гражданското въз
духоплаване;
6. извършват преглед на багажи, транспорт
ни средства и товари в зоните за граничен
контрол на гражданските летища, зоните и
обектите за обществено ползване и обслужване
на международни превози;
7. осъществяват контрол по Закона за дви
жението по пътищата в предгаровите прос
транства, паркингите, попадащи в зоната за
отговорност на ГПУ и в обособената територия
на летищния комплекс, като прилагат адми
нистративнонаказателна дейност в рамките
на предоставените им правомощия;
8. предприемат действия по откриване и
задържане на хора, извършващи противоза
конна дейност, както и действия по задържане
на лица и ППС съгласно предоставените им
правомощия;
9. ограничават или временно забраняват
движението на лица и транспортни средства
в районите на международните летища при
осъществяването на оперативно-издирвателна
или охранителна дейност за задържане на
лица и транспортни средства и ако съществува
опасност за здравето и живота на гражданите;
10. съвместно с други държавни органи
участват в опазването на обществения ред,
опазването на имуществото на гражданите в
зоните на граничните контролно-пропуска
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телни пунктове, обществените зони и приле
жащите територии;
11. планират, организират и осъществяват
комплекс от мерки и дейности за реагиране
при различни степени на опасност от проти
возаконна намеса в дейността на летищните
органи;
12. съвместно с летищната администрация
предприемат необходимите мерки за недопус
кане на неконтролиран достъп на външни лица
до охраняемата зона и зоните за сигурност
с ограничен достъп през други обслужващи
сгради и съоръжения, разположени на грани
цата на охраняемата зона.
(2) Структурните звена на ГД „Гранична
полиция“, изпълняващи специфична охрани
телна дейност на международните летища,
разработват план-варианти/оперативни про
цедури за действие на състава при различни
типови заплахи.
(3) План-вариантите/оперативните процеду
ри се отработват в условията на тренировъчни
действия не по-рядко от веднъж на три месеца
и при възникване на необходимост.
Чл. 120. При организиране на специфичната
охранителна дейност в зоните на междуна
родните летища органите на ГДГП ежегодно
съвместно със съответните държавни органи
извършват експертна оценка (охранително
обследване) на сградите, обектите, подходите
и обществените зони в районите на междуна
родните летища.
Раздел II
Особености в организацията на служебната
дейност на морска и речна държавна граница
Чл. 121. При организиране на наблюдени
ето на морската и речната държавна граница
директорът на РДГП, началниците на ГПУ,
БГПК, ГГПК и командирите на ГПК отчитат:
1. оперативната обстановка в морските
пространства и вътрешните водни пътища,
интензивността на корабния трафик, промиш
лената, стопанската и проучвателната дейност
в зоната за отговорност;
2. навигационно-хидрографските и хидроме
теорологичните условия в районите за плаване
и пунктовете за базиране на ГПК (постоян
ни и маневрени), степените на готовност и
комплектуването на ГПК за изпълнение на
внезапно възникнали задачи;
3. техническото състояние и възможностите
на елементите от ИСН, техническите средства
за радиолокационно наблюдение и предаване
на информацията за движение на плавателните
средства в реално време;
4. организацията на наблюдението във въ
трешните морски води, териториалното море
и вътрешните водни пътища при плаване на
риболовни кораби, български и чуждестранни
яхти, лодки и други плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение, реда за тяхна
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та регистрация и пребиваване в съответните
пристанища и водни бази;
5. наличието на острови, удобни подходи
към брега, населени места, хидротехнически
съоръжения по бреговата линия, пристанища,
транспортни комуникации и тяхното икономи
ческо използване (за корабоплаване, риболов,
водоползване и др.);
6. организацията на взаимодействието по
използването на ГПК, техническите средства
за наблюдение, бреговите сили и средства,
силите и средствата на СОВН, с другите
държавни органи с контролни правомощия,
както и със съседните страни в съответствие
с постигнатите договорености;
7. подготовката на плавателния състав на
ГПК, състава на стационарните постове за
техническо наблюдение и охранителния състав
на бреговите звена и кораборемонтните органи;
8. състоянието и базирането на корабите,
на техническите средства и организацията на
корабно-техническото осигуряване за безава
рийно плаване при изпълнение на задачите.
Чл. 122. При разстановката на силите и
средствата за осъществяване на наблюдението
на морската и речната държавна граница се
вземат предвид:
1. фарватерите и районите за плаване на
невоенните кораби, зоните на активен корабен
трафик, риболовна и спортно-туристическа
дейност, международните котвени стоянки
и рейдове;
2. удобните места по крайбрежието за
нерегламентирано подхождане на кораби, за
качване и слизане на хора, товарене и разто
варване на контрабандни товари и др.;
3. наблюдението на зоните на пристани
щата за обществен транспорт, рибарските
и яхтените пристанища, пристанищата със
специално предназначение, лодкостоянките
и водните бази;
4. използването на гранично-полицейските
кораби и бреговите сили за прикриване на
участъци, на които не може да се води тех
ническо и визуално наблюдение;
5. редът за контрол на преправите, бродо
вете, островите, устията на реките и каналите
на р. Дунав.
Чл. 123. При аварии и бедствия на чуж
дестранни и български кораби и летателни
средства се допуска слизане на брега, като се
организира охраната на мястото и слезлите
пътници. Ако е необходимо, се вземат мерки
за оказване на помощ на пострадалите и се
докладва незабавно по установения ред.
Чл. 124. (1) За наблюдението на островите в
териториалното море и по р. Дунав и отдале
чените участъци от крайбрежието ГПН могат
да се изпращат с ГПК, като изпълнението на
задачите се организира във взаимодействие с
другите наряди.
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(2) При осъществяване на задачи по наблю
дението на морската и речната граница и за
защита на суверенните права и юрисдикцията
на Република България в прилежащата зона,
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона се допуска дейностите
на ГПК да продължат и повече от 24 часа,
но не повече от 72 часа.
Раздел III
Особености в организацията на служебната
дейност в гористи и планински участъци
Чл. 125. Наблюдението на държавната
граница в планински участъци се организира
с цел да се прикриват превалите, планин
ските проходи, възлите от пътища и пътеки,
дълбоките долове, овразите и др.
Чл. 126. За наблюдението на рязко пре
сечена местност се създава по-гъста мрежа
от наблюдателни пунктове, които се разпо
лагат и оборудват на височини, подходящи
за наблюдение на дълбоки долове, долини,
дефилета, оврази и изходите от тях.
Чл. 127. При възлагане на задачи на ГПН
задължително се отчитат възможните резки
изменения на метеорологичните условия,
планинск ите сру твани я, прии ж дането на
водата в дерета, долове и оврази по време на
силни дъждове и при топенето на снеговете,
като началниците на ГПУ предприемат и
всички необходими мерки за опазване жи
вота и здравето на служителите от състава
на гранично-полицейските наряди.
Чл. 128. Труднодостъпните участъци от
границата се проверяват периодично в сро
кове, определени от съответните началници,
като се изхожда от условията на местността
и създалата се обстановка.
Чл. 129. На участъците, където границата
преминава по високопланински и труднодо
стъпни хребети, наблюдението на границата
се организира на дълбочината на граничната
зона, а граничната линия се проверява на
достъпните направления.
Чл. 130. За ГПН, изпълняващи задачи в
местност със сложен релеф, при необходимост
се осигуряват компаси и схеми.
Чл. 131. При усложняване на метеоро
логичната обстановка по решение на на
чалниците на ГПУ, ГОДГ, МГПГ и МГПВ
наблюдението на границата се организира
и осъществява в дълбочина на граничната
зона. След установяването на трайна снежна
покривка и спиране на снеговалежите, къ
дето е възможно, се организира запазването
на снежна следова полоса за контрол на
преминаващи лица и транспортни средства.
Чл. 132. След виелици и силни снеговале
жи състоянието на периферните устройства
на интегрираните и автоматизираните сис
теми за наблюдение и останалите техниче
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ски средства и заграждения задължително
се проверява, като своевременно се вземат
мерки за отстраняване на установените по
вреди по тях.
Чл. 133. По протежението на патрулните
пътеки и пътищата се поставят ориентири.
При необходимост на отдалечените райони
се оборудват специа лни п у нктове, които
предварително се снабдяват със средства за
отопление и средства за осветление.
Раздел IV
Особености в организацията на служебната
дейност в участък, където населените места
са разположени в близост до границата
Чл. 134. При организиране на наблюде
нието на държавната граница в близост до
населени места директорът на РДГП/начал
никът на ГПУ трябва да предвиди:
1. възможността извършителите на прес
тъпления да използват населеното място за
укриване или доближаване до държавната
граница;
2. родствените връзки на местното на
селение с граждани на съседната държава,
местата и характера на неговата работа;
3. движението на местното население в
наблюдавания у частък извън пътищата и
п ътек и те, коет о зат ру дн ява о т к риванет о
на признаци за незаконно преминаване на
границата или подготовката и извършването
на други престъпления;
4. възможностите за участие на отделни
жители от местното население в незаконното
превеждане на лица през границата.
Раздел V
Особености в организацията на служебната
дейност в участък от границата с международни железопътни линии и магистрали
Чл. 135. При организиране на наблюде
нието на границата в участъците с между
народни железопътни линии и магистрали
директорът на РДГП/началникът на ГПУ
трябва да има предвид следното:
1. времето на преминаване на пътнически
те и товарните влакове и на ППС в района;
2. наличието на железопътни гари и спирки
в зоната за отговорност и продължителността
на престоя на влаковете на тях;
3. маршрутите и спирките на автобусите;
4. участъците, където влаковете се дви
жат бавно;
5. у час т ъц и т е о т п ът и щата, кои т о не
могат да се наблюдават чрез използване на
технически средства;
6. скритите подстъпи от пътищата, които
извеждат до линията на държавната граница;
7. районите, в които се извършват ре
монтни дейности на железопътната линия
(шосейния път).
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Наблюдение на границата“ е полицейска
дейност по организиране и прилагане на охрани
телни мерки между гранично-пропускателните
пунктове за предотвратяване на незаконното
преминаване на държавната граница, спазване
на граничния режим и недопускане заобикаляне
на граничните проверки.
2. „Специфична охранителна дейност“ е
част от граничното наблюдение, изразяваща
се в съвкупност от охранителни, оперативни и
режимни мероприятия в района на междуна
родните летища, аерогарите, обществените им
зони и прилежащите територии, осъществявани
във връзка с опазване на обществения ред,
своевременно разкриване и предотвратяване на
противозаконни действия, насочени към намеса
в работата на летищните органи, разстройване
на полетите, подготовка и осъществяване на
терористичен акт.
3. „Зона за отговорност“ е територия, на
която съответното структурно звено изпълнява
своите дейности.
4. „Рисково направление“ е конкретна
територия от зоната за отговорност на струк
турното звено, характеризираща се с трайно
висока активност по отношение на опитите
за незаконно преминаване на границата или
извършването на други престъпления, свързани
с граничния режим. Отделни територии от
зоната за отговорност могат да се определят
като рискови направления и в случаите, когато
в границите на същите не е установена висока
активност на извършваните престъпления, но
въпреки това влиянието на редица странич
ни фактори ги правят уязвими по отношение
възможността за извършване на престъпления.
За структурните звена на РДГП – Аерогари,
се определят рискови зони на териториите на
международните летища и рискови полети.
5. „Група за охрана на държавната граница“
е подразделение на гранично-полицейското уп
равление за наблюдение на определен участък
от държавната граница.
6. „База гранично-полицейски кораби“ е
структурно звено на Регионална дирекция „Гра
нична полиция“ за наблюдение на морската и
речната държавна граница, контрол за спазване
на граничния режим, правилата за мирно пре
минаване, спиране и пребиваване в морските
пространства и вътрешните водни пътища и за
защита на суверенните права и юрисдикцията
на Република България в прилежащата зона и
изключителната икономическа зона.
7. „Група гранично-полицейски кораби“ е
подразделение на БГПК за наблюдение на мор
ската или речната граница в определен участък.
8. „Групата „Летищна сигурност“ е подраз
деление на ГПУ от РДГП – Аерогари, предназ
начено за осъществяване на специфична охра
нителна дейност на международните летища.
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9. „Групата за обратно приемане и транзи
тиране на лица“ (ГОПТЛ) изпълнява задачи
по приемане, придружаване/съпровождане,
отвеждане, предаване и довеждане от и на
структури на МВР или други държавни орга
ни, компетентни органи на други държави в
съответствие със закона и с международните
договори, по които Република България е
страна, на лица, преминали незаконно през
държавната граница, лица с наложени прину
дителни административни мерки или други
лица, за които няма основание да бъдат кон
воирани. ГОПТЛ може да изпълнява други
конкретни задачи в зависимост от развитието
на оперативната обстановка.
10. „Мобилната гранично-полицейска гру
па/взвод“ е специализирано подразделение на
РДГП (ГПУ) за бързо развръщане и изпълне
ние на неотложни задачи по наблюдение на
границата в зоните за отговорност на струк
турните звена.
11. „Мобилната гранично-полицейска група
за бордови контрол“ е специализирано такти
ческо звено за бързи действия на РДГП Бургас
за реагиране в ситуации с висока степен на
риск, което, по разпореждане на главния се
кретар на МВР, може да бъде използвано на
територията на цялата страна. Когато МГПГ
за БК не се използва като СТЗБД, групата
изпълнява задачи, свързани с граничното
наблюдение, по разпореждане на директора
на РДГП Бургас в цялата зона за отговорност
на регионалната дирекция, а при необходи
мост – по разпореждане на директор на ГДГП
и в зоните на всички останали териториални
звена на главната дирекция.
12. „Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ е специализирано тактическо
звено на ГДГП за осъществяване на въздушно
наблюдение на границите, както и за изпълне
ние на други летателни задачи, подпомагащи
изпълнението на дейностите на ГДГП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Із-1455 от 2013 г. за способите и органи
зацията за осъществяване наблюдението на
държавната граница на Република България
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.).
§ 4. Същността, съдържанието, организация
та и способите за прилагането на компенсиращи
мерки ще бъдат уредени след влизането в сила
на решение на Съвета на Европейския съюз
за пълното прилагане от Република България
на разпоредбите на достиженията на правото
от Шенген.
Министър:
Веселин Вучков
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Приложение № 1
към чл. 60, ал. 1

П Л А Н
за провеждане на инструктаж на гранично-полицейски наряди
в ........................................................... от ................ за времето от ... ч. на ............. до ... ч. на ...........
(ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС, ГОПТЛ) (ГПУ, БГПК)
(дд. мм. гг)
(дд. мм. гг)
Мероприятия
I. Проверка на готовността на служителите за служба:
– здравословно състояние на служителите, външен вид и служебни карти;
– оръжие, боеприпаси, свързочни, технически и помощни средства и изправност
на същите;
– служебни документи за изпълнение на задълженията;
– други въпроси ............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. Оперативна обстановка:
– рискови направления (зони); риск и актуални рискови профили за съответната
смяна; ред за противодействие на заплахите от ГПН
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
– издирвани лица и превозни средства: .....................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
– други данни за обстановката от предходната смяна: ............................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
III. ГПН
(вид на ГПН; №; обслужвана територия (направление, маршрут), време за служба
старши и младши на ГПН; тетра №; позивна; обща задача (разпореждане)
1. .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Забележка и време
за провеждане

Подпис на инструк
тираните служители
1) ...............................
(.................................)
2) ...............................
(.................................)
3) ...............................
(.................................)
4) ...............................
(.................................)
1) ...............................
(.................................)
2) ...............................
(.................................)
3) ...............................
(.................................)
4) ...............................
(.................................)
1) ...............................
(.................................)
2) ...............................
(.................................)
3) ...............................
(.................................)
4) ...............................
(.................................)
1) ...............................
(.................................)
2) ...............................
(.................................)
3) ...............................
(.................................)
4) ...............................
(.................................)
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5. .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

1) ...............................
(.................................)
2) ...............................
(.................................)
3) ...............................
(.................................)
4) ...............................
(.................................)
IV. Взаимодействие със съседни наряди: ................................................................... Забележки
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
V. Мерки за безопасност: .............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
VI. Контролни въпроси: ..............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Забележка. При необходимост един инструктиращ може да използва и повече от една бланка.
ИНСТРУКТИРАЩ: .................................. /..................
(длъжност, подпис, фамилия)

Дата ....................... 

Приложение № 2
към чл. 63, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИК А НА
---------------------------------------------------------------------------------------ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО:

Резултатите от работата на гранично-полицейски наряд
ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

За времето от ………...… до ……….....… ч. на ……………………. г. бях определен за старши на
гранично-полицейски наряд ............................................................................................................................................
(вид на наряда)
в състав: ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
на ................................................................................................................................ № ............................................
(маршрут, патрулен участък, пост)
През време на изпълнение на наряда беше осъществена следната дейност:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Направени са следните констатации ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Получени са следните сигнали:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
При извършената проверка от ...........................................................................................................................
(фамилия и длъжност)
................................................................................................................................................................................. 		
.................................................................................................................................................................................
(забележки не са правени или се случи следното)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Горното за сведение и разпореждане.
Дата
..............................

ДАЛ ДОКЛАДНАТА: .................................................
(длъжност, подпис, фамилия)
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Приложение № 3
към чл. 63, ал. 3
ДО
НАЧАЛНИК А НА
.........................................................
ОТЧЕТНА КАРТА
за резултатите от работата на гранично-полицейски наряд (ГПН).............................................................
(само за видовете „П“ и „КПП“)
от ...................................................................... в ................................. при РДГП .............................................
(ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС)
(ГПУ, БГПК)
за времето от ..................... ч. на .................. до .................. ч. на ................................................................
(дд. мм. гг)
1. Осъществяване на граничното наблюдение:
Инструктаж (място, време); район (маршрут за охрана); установъчни пунктове – време за заемане и ред за
смяна; отвод – място, време.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Извършени проверки:
Проверки Лица ППС Плавателни средства Пристанища Лодкостоянки Търговски обекти Други
3. Резултати от дейността:
От тях по: (бр.)

АУАН
(общо)

ЗМВР

ЗБЛД

ЗЧРБ

ЗАДС

Глоби по квитанция

УБДХ

Съставени Разпореждания Протоколи по Протоколи по
(издадени) по чл. 64 ЗМВР чл. 65 ЗМВР чл. 82 ЗМВР

ЗДвП

други

бр.

Доклад за устано
вен факт и пред
приети действия

лева

Заповед за Протокол
задържане за обиск

бр.
4. Извършени проверки в ШИС:
Проверки
(общо)

Установени
ХИТ

По
чл. 24

По
чл. 26

По
чл. 32

По
чл. 36

По
чл. 38

По
чл. ......

По
чл. ......

По
чл. ......

5. Контрол на службата:
Време
(от .... до ....)

Къде

От кое длъжностно
Резултати
лице
(без забележки/установени пропуски)

....................................... ............................... ..................................... ......................................................................
....................................... ............................... ..................................... ......................................................................
....................................... ............................... ..................................... ......................................................................
6. Дейност по съпровождане (отвеждане, довеждане, придружаване):
Случаи (общо)

Лица

ППС

Плавателни средства

7. Оказано съдействие:
Случаи
(общо)

На други струк
тури на МВР

На други дър
жавни органи

На граждани

На съседните гра
нични патрули

На съпределните
гранични органи

8. Установени лица, ППС, плавателни средства и други:
Лица
(общо)

ЛПИ

Обявени за Установяване
издирване
на адрес

Малолетни и
непълнолетни

ППС
(общо)

Плавателни средства Вещи
(общо)
(общо)

9. Задържани лица по чл. 72 ЗМВР:
По чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка със:
Задържани
(общо)
чл. 279 НК чл. 280 НК чл. 242 НК чл. 234 НК

По чл. 72, ал. 1:
други раз
т. 2 т. 3 т. 4 т. 5 т. 6 т. 7
поредби
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По-характерни случаи и получени разпореждания:........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Горното за сведение и разпореждане.
Дата
Старши на ГПН: ..................................................
..............................
(длъжност, подпис, фамилия)

Приложение № 4
към чл. 63, ал. 5
ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
от ГПН ............................... № .................. за времето от ...... до....... на ............... 20..... г.
I. Кога?
ДАТА, ЧАС
...............................................................................................................................................................................
II. Къде?
Община; град/село; улица; № на пътя; километър; район на ДГ – координати; място; бл. №, вх., ет., ап.;
речен км, морски участък – координати; др. данни

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
III. Кой?
ЛИЦА
Проверени/задържани лица, представляващи интерес, включително и лицата, пътували с тях.
Име, презиме, фамилия; пол; ЕГН/ЛНЧ; дата и място на раждане; извършител/потърпевш
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
придружава се от: ......................................................................................................................................

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

ППС/ Плавателно средство
Вид; рег. №; марка; модел; цвят; VIN; IMO

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
IV. Какво?
ДЕЯНИЕ/ДЕЙСТВИЕ

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
V. Взето отношение
Проверка

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Установяване

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Акт/Фиш; Предупредителен протокол

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

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

Използване на сила, помощни средства или употреба на оръжие

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Задържане/Отвеждане

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ДАЛИ ДОКЛАДА: 1. .........................../............................./; 2. ........................................./......................;
3. ................................./......................................
(длъжност, подпис, фамилия на служителите от ГПН)
Забележка. Н
 астоящата бланка е приложение към докладната записка за резултатите от служебната дей
ност по чл. 63, ал. 2 или към отчетната карта по чл 63, ал. 3.

Приложение № 5
към чл. 65, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЯДЕН ДНЕВНИК

на _______________________________________________________________________
(вид наряд, № на пост, маршрут, патрулен участък или др.)
при _______________________________________________________________________
(структурно звено на ГДГП – МВР)
Състав на наряда:
Дата: __________________ 20___ г.
1. __________________________________________________________
Смяна _______________________ ч.
(име, фамилия на старшия на наряда)
Служебно ППС, рег. №:
2. __________________________________________________________
_________________________________
(име, фамилия на водача на ППС)
Провел инструктажа:
3. __________________________________________________________
_________________________________
4. __________________________________________________________
(фамилия, длъжност, подпис)
Провел отвода:
(фамилия, длъжност, подпис)

№ по
Време
ред (час, минути)

Служебни задачи, издирвани лица и ППС, информация за
служебна дейност на наряда, данни за проверени лица и
ППС, извършени проверки от длъжностни лица и др.

Старши на наряда:

Забележка
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Приложение № 6
към чл. 88, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
................................................
СПИСЪК
с маршрутите на патрулите (патрулните участъци) и постовете в РДГП (ГПУ/БГПК)
....................................
(структурно звено)
за периода от .................... до .................... г.
№ по
ред

Маршрути, патрулни участъци и постове

1.

ОСНОВНИ МАРШРУТИ:
А) Пеши патрули – описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за из
пълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
Б) Автопатрули – описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за
изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.

2.

ДОПЪЛВАЩИ МАРШРУТИ:
А) Пеши патрули – описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за из
пълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
Б) Автопатрули – описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за
изпълнение на наряда, дневен, (нощен, денонощен), броят на смените.

3.

ОСНОВНИ ПОСТОВЕ:
Описват се местонахождението, границите, центърът,
подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),
броят на смените.

4.

ДОПЪЛВАЩИ ПОСТОВЕ:
Описват се местонахождението, границите, центърът,
подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),
броят на смените.

5.

ПАТРУЛНИ УЧАСТЪЦИ:
Описват се границите на патрулния участък, маршрутът за движение на граничнополицейския наряд, пунктовете за наблюдение и др.

Позивна

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА
РДГП ................................................
(НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК)
(.......................................................)

Приложение № 7
към чл. 89, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК ............
.................................................................
УКАЗАНИЯ
за особеностите на маршрута (патрулния участък) и поста и произтичащите от тях задължения за
състава на наряда в ГПУ/БГПК ......................................
МАРШУРТ НА ПАТРУЛА ( ПАТРУЛНИЯ УЧАСТЪК, ПОСТА) № ..............
1. Характеристика на маршрута
–   дължината на маршрута (границите и центърът на поста), пунктовете за изпълнение на наряда и
местата за смяна на нарядите;
2. О собеностите на маршрута (поста) и какви конкретни задачи трябва да се изпълняват по време
на изпълнението на наряда:
– вид на гранично-полицейския наряд;
– у язвими места и ред за проверка на същите;
– на какво да се обърне особено внимание;
– реда за действие при разкриване на признаци за нарушение;
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– места за смяна;
– места за отдих.
3. Ред за обхождане (охрана) на маршрута (поста):
– пунктове и време за изпълнение на задачите от тях.
4. Ред за осъществяване на връзка и взаимодействие с оперативния дежурен, съседните граничнополицейски наряди, другите органи на МВР и взаимодействащите структури.
5. Други.
– мерки за безопасност.
НАЧАЛНИК НА ГОДГ, ГГПК, ГЛС:
...........................................................................

Приложение № 8
към чл. 90, ал. 1
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ!
(след попълване)
ПЛАН
за разстановката на силите и средствата за наблюдението на границата в ................……..........
					
на ....................... 20...... г.
(структурно звено)
(дд. мм. гг)
Инструктира нарядите:
________________________________
(по графика)
ОИГ ___________________________
№
по
ред

Длъжност, име и фамилия на състава на
наряда

Вид на
ГПН

№ на марш
рута
(поста, ПУ)

Срок за
изпълнение
от

Средства
за усилване

до

ИЗГОТВИЛ: Началник на ..............................................
(длъжност, подпис, фамилия)
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Приложение № 9
към чл. 91, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
К Н И ГА
ЗА ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАРЯДИ
В ............................................................................
ЗАПОЧНАТА НА : _______________
ЗАВЪРШЕНА НА : ______________

Приложение № 10
към чл. 104, ал. 1

СЛ У Ж ЕБНИ ДОК У МЕНТИ

Къде се съхранява (води)
№
по
ред

Наименование на документа

РДГП

ГПУ
(БГПК)

ГОДГ
(ГЛС,
ГГПК,
ГОПТЛ)

МГПГ
(МГПВ,
МГПГ
за БК)

1.

Анализ на риска

да

да

да

да

2.

Заповед за осъществяване на граничния
контрол

да

да

да

да

3.

План за разстановката на силите и сред
ствата през денонощието (по смени)

–

–

да

да

4.

План за инструктаж

да

да

5.

Книга за гранично-полицейските наряди

–

–

да

да

6.

Карта, а за ГЛС – схема на зоната за от
говорност в стаята за инструктаж на ГПН

да

да

да

да

7.

Планове за взаимодействие

да

да

–

–

8.

План-варианти, а за ГЛС – стандартни
оперативни процедури, за действие при
издирване, преследване и задържане на
извършители на престъпления

да

да

да

да

9.

Списък с маршру тите на патрулите и
постовете

да
(обобщени)

да

да

да

10.

Указания за особеностите на маршрутите/
патрулни участъци и постовете

да

да

да

да

11.

Ежемесечен график за контролно-методи
ческата дейност в структурните звена

да

да

да

да

12.

Докладна записка за резултатите от изпъл
при
нението на гранично-полицейския наряд необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

13.

Отчетна карта за резултатите от работата
при
на ГПН „Патрул“ и „КПП“
необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

14.

Доклад за установен факт и предприети
при
действия
необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

15.

Обобщена докладна записка за резултатите
при
от служебната дейност
необходимост

да

да

Да

16.

Наряден дневник

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

при
при
необходимост необходимост

при
необходимост
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Приложение № 11
към чл. 104, ал. 2
СПИСЪК
на съкращения на наименования и обозначения
в дейността на граничното наблюдение, както и
на специфичната охранителна дейност
ДГ – Държавна граница;
ГПН – Гранично-полицейски наряд;
СГПН – Старши на гранично-полицейски наряд;
ЛС – Летищна сигурност;
СПО – Специализирана полицейска операция;
БРЛС – Брегови радиолокационни станции;
КРЛС – Корабни радиолокационни станции;
НРЛС – Наземни радиолокационни станции;
ПСОС – Периметрови сигнално-охранителни
системи;
РТК – Ръчни термовизионни камери;
ПНВ – Прибори за нощно виждане;
БНВ – Бинокли за нощно виждане;
ОНВ – Очила за нощно виждане;
ПС – Превозно средство;
ППС – Пътно превозно средство;
ИСН – Интегрирана система за наблюдение;
НКЦ – Национален координационен център;
РКЦ – Регионален координационен център;
ЛКЦ – Локален координационен център;
АСН – Автоматизирана система за наблюдение;
СК – Служебно куче;
СЛС – Сектор „Летищна сигурност“;
СЛС АС – Сектор „Летищна сигурност – Аеро
гара София“;
ГЛС – Група „Летищна сигурност“;
ГПК – Гранично-полицейски кораб;
ГОДГ – Група за охрана на държавната граница;
МГПГ – Мобилна гранично-полицейска група;
МГПГ-БК – Мобилна гранично-полицейска група
за бордови контрол;
МГПВ – Мобилен гранично-полицейски взвод;
ГГПК – Група „Гранично-полицейски кораби“;
ГОПТЛ – Група „Обратно приемане и транзи
тиране на лица“;
П – Патрул;
ПП – Пеши патрул;
АвП – Автопатрул;
МП – Мотопатрул;
ВП – Велопатрул;
ПГПК – Патрул на гранично-полицейски кораб;
П БПС – Пат рул на б ързоход но п ла ват ел но
средство;
ПППЖС – Патрул за проверка или придружаване
на подвижни железопътни състави;
ПВН – Патрул за въздушно наблюдение;
СмП – Смесен патрул;
СПТН – Стационарен пост за техническо на
блюдение;
МПТН – Мобилен пост за техническо наблю
дение;
ППГПН – Патрул за проверка на гранично-по
лицейските наряди;
ПОО – Пост за охрана на обект;
ПН – Пост за наблюдение;
КПП – Контролно-пропускателен пункт;
ОИГ – Оперативно-издирвателна група;
ГП (ГС) – Група за придружаване/съпровождане;
ГБ – Група за блокиране;
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МГКН – Мобилна група за контрол и наблюдение;
СН – Секретен наряд;
Кр – Кордон;
ВГ – Водолазна група;
ГБК – Група за бордови контрол;
К – Конвой;
Р – Резерв;
ЛПИ – Лице, представляващо интерес;
ОД – Оперативен дежурен;
ОДЧ – Оперативно-дежурна част;
ОДЦ – Оперативен дежурен център;
СТЗБД – Специализирано тактическо звено за
бързи действия;
ПУ – Патрулен участък.
8440

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-914
от 1 декември 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на
неотложни аварийно-възстановителни работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се регламенти
рат условията и редът за осъществяване на
неотложни аварийно-възстановителни работи
(НАВР) при бедствия от Главна дирекция „По
жарна безопасност и защита на населението“
на Министерството на вътрешните работи
(ГДПБЗН – МВР) и териториалните є звена.
Чл. 2. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН)
и териториалните є звена поддържат готов
ност за провеждане на НАВР самостоятелно
или съвместно със специализираните сили
и средства на органите на изпълнителната
власт, организациите, юридическите лица,
доброволните формирования и гражданите.
(2) Неотложни аварийно-възстановителни
работи в обекти или инфраструктура – пуб
лична държавна и общинска собственост, се
организират от органите на изпълнителната
власт съобразно функциите им, определени
в нормативните актове, и се осъществяват в
обем, който съответства на ресурсното осигу
ряване, предвидено с плановете за защита при
бедствия, съответно на общинско, областно
или национално ниво.
(3) Неотложни аварийно-възстановителни
работи в обекти или инфраструктура – частна
собственост, се провеждат съгласно аварий
ния план на обекта или плана за защита при
бедствия на пребиваващите в обекта и се
извършват в обем, който не превишава пред
виденото в тези планове ресурсно осигуряване.
(4) Неотложни възстановителни работи,
които изискват повече ресурси от указаните в
ал. 2 и 3, се считат за НАВР с непредвидени
разходи и участието на ГДПБЗН и терито
риалните є звена в тяхното осъществяване
се ограничава само до обема, при който в
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мястото на намеса има опасност за живота на
населението, пребиваващите или персонала.
Чл. 3. Неотложните аварийно-възстано
вителни работи се провеждат в зоната на
бедствие – мястото на намеса, след въвеждане
на съответния план за защита при бедствия
в частта, свързана с бедствието.
Ч л. 4. Орга н и т е по П БЗН извърш ват
НАВР съгласно съответния план за защита
при бедствие и/или авариен план и обхващат
дейностите съгласно Закона за Министерство
то на вътрешните работи (ЗМВР), както и
координация и участие в отстраняването на
аварии на мрежи и съоръжения на техническа
та инфраструктура, включително изграждане
на временни отклонения до отделни обекти и
аварийно укрепване на сгради и съоръжения.
Чл. 5. При НАВР приоритетно се извършват
дейности за осигуряване живота и здравето
на населението.
Чл. 6. (1) За успешното провеждане на
НАВР зоната на бедствието се разделя на
сектори, участъци и обекти за работа.
(2) Секторът включва един или повече
участъци, в които се извършват НАВР.
(3) Участъкът за работа включва един или
няколко обекта и се определя от участващите
сили и средства.
(4) Обектът е конкретното място, където се
провежда НАВР от един или няколко екипа.
Чл. 7. (1) Дейностите по провеждане на
НАВР се координират от ръководител на
място, определен съгласно Закона за защита
при бедствия (ЗЗБ).
(2) Ръководителят на място организира
взаимодействието и координацията между
частите на Единната спасителна система
(ЕСС) за защита при бедствия в района на
бедствието, наричано по-нататък „място на
намеса“.
(3) Ръководителят на място при необхо
димост сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
Чл. 8. При извършване на строителните
работи за изграждане на съоръжения за защита
от рискови фактори, теренни преустройства,
разчистване на поземлен имот и разрушава
не на сгради и съоръжения или част от тях,
разглобяване на конструкции, отстраняване,
унищожаване или повреждане на имущество
или насаждения, както и разполагане на съ
оръжения, когато разпореждането е устно, в
първия работен ден се изготвя докладна за
писка до съответния директор на СДПБЗН/
РДПБЗН за разпоредените действия, която
при поискване служи за предоставяне на
информация на компетентните органи във
връзка с обезщетяване на причинени иму
ществени вреди.
Чл. 9. (1) Непредвидените разходи се за
плащат по реда на глава трета, раздел II от
Правилника за организацията и дейността на
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Междуведомствената комисия за възстановя
ване и подпомагане към Министерския съвет
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.).
(2) Директорите на СДПБЗН/РДПБЗН
изготвят докладна записка до директора на
ГДПБЗН за извършените НАВР и направените
непредвидени разходи по ал. 1 с приложени:
справка по вид и стойност на извършените
от тях разходи, вкл. разходи на привлечените
по тяхно искане сили и средства и опис на
разходооправдателните документи, съдържа
щи извършител на разхода, номер и дата на
съставяне на документа, стойност на разхо
да, протоколи. Към докладната се прилагат
заверени копия на разходооправдателните
документи, заповеди, констативни актове,
протоколи и отчети, искане за привличане на
допълнителни сили и средства и заповед за
въвеждане в изпълнение на съответния план
за защита при бедствия.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕОТ
ЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ
Чл. 10. (1) Информация за необходимост
та от провеждане на НАВР се получава в
оперативните центрове (ОЦ) на Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (СДПБЗН) или от оперативните
центрове на регионалните дирекции „Пожар
на безопасност и защита на населението“
(РДПБЗН).
(2) След полу чаване на информацията
дежурният в ОЦ:
1. изпраща допълнителни екипи на мястото
на събитието;
2. докладва на Националния оперативен
център за предприетите действия по провеж
дане на НАВР;
3. изпълнява разпорежданията на директора
на СДПБЗН/РДПБЗН;
4. изп ъ л н я ва с ъо т ве т н и т е с та н дар т н и
оперативни процедури по Закона за защита
при бедствия.
Чл. 11. Ръководителят на място в района
на бедствието, място на намеса, отговаря за
провеждането на НАВР съгласно въведения
в изпълнение план за защитата при бедствия
и/или аварийни планове и в зависимост от
характера и размера на бедствието определя
продължителността, необходимите сили и
средства и реда за провеждане на НАВР, като:
1. извършва разузнаване за изясняване
и оценяване на обстановката и организира
предприемането на мерки за намаляване на
въздействието от бедствието;
2. при необходимост изисква допълнителен
ресурс от сили и средства;
3. определя реда за взаимодействие с участ
ващите сили от ЕСС;
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4. контролира спазването на безопасните
условия на труд;
5. ръководи и координира действията при
провеждане на НАВР;
6. при изменение на обстановката прена
сочва силите и средствата към местата, където
са най-необходими в мястото на намеса;
7. предава своевременно информация в ОЦ
за хода на провеждане на НАВР;
8. при продължително провеждане на НАВР
осигурява смяна на екипите съобразно усло
вията, спецификата на работа и наличните
сили и средства;
9. преди провеждане на НАВР организира
извършването на извънреден инструктаж за
безопасни условия на труд на участващите
сили.
Чл. 12. Неотложните аварийно-възстано
вителни работи започват с въвеждането в
изпълнение на съответния план за защита при
бедствие или авариен план и се провеждат по
решение на ръководителя на място непрекъс
нато до завършването им, при осигуряване на
условия за извършване на възстановителните
работи и продължават от няколко часа до 30
дни или до отмяната на бедственото положе
ние, в случай че такова е обявено.
Чл. 13. (1) Смяната на екипите, които из
вършват НАВР (за почивка, хранене и др.), се
извършва по разпореждане на ръководителя
на място без прекъсване на работата чрез
подмяната им непосредствено на работните
места в обектите.
(2) При смяната екипите се запознават от
ръководителя на място със:
1. обстановката в обекта на работа;
2. обема, характера и условията на изпъл
няваната работа;
3. реда за взаимодействие между силите
на ЕСС.
(3) Техниката остава в обекта за работа,
като се извършва само смяна на обслужва
щия състав и зареждане с гориво-смазочни
материали.
(4) Редът за санитарната обработка на
сменения състав, деконтаминацията на тех
никата и защитното облекло се определя от
ръководителя на място.
Чл. 14. В обекта за провеждане на НАВР
със съдействието на полицейските органи не
се допускат лица, които нямат отношение
към извършваните дейности.
Чл. 15. След приключване на НАВР и
завръщане в съответните служби:
1. началникът на дежурната смяна организи
ра обслужване на техниката и възстановяване
на постоянната є готовност (дозареждане с
гориво-смазочни материали, възстановяване
на консумативи и др.) и своевременно ин
формира ОЦ;
2. се извършва снемане на показанията
на личните дозиметри след работа в среда
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на йонизиращи лъчения и отразяването им
в дневник;
3. директорът на СДПБЗН/РДПБЗН или
съответният началник на РСПБЗН организира
медицински преглед на личния състав при
необходимост.
Чл. 16. Ръководителят на място при навод
нение по възможност организира документи
ране на провежданите дейности чрез фото- и
видеозаснемане, включително дата и час на
дейността. След приключване на дейността
материалите се предават за съхранение в те
риториалното звено на ГДПБЗН по мястото
на намеса.
Г л а в а

т р е т а

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНО
ВИТЕЛНИ РАБОТИ
Раздел I
Действие при аварии с радиоактивни източници, в атомна електроцентрала и отделяне
на опасни химически вещества
Чл. 17. Действията при аварии с радиоак
тивни източници, в атомна електроцентрала
и отделяне на опасни химически вещества
и материали се провеждат съгласно реда за
действие при химическа, биологическа и ра
диационна защита, определен с инструкцията
по чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 ЗМВР.
Чл. 18. За провеждане на аварийни, лока
лизационни, евакуационни, защитни и лик
видационни работи при обща радиационна
авария се създават обединени екипи от сили
и средства от съставните части на ЕСС.
Чл. 19. При обща радиационна авария се
изпълняват задачите, предвидени в Наредбата
за аварийно планиране и аварийна готовност
при ядрена и радиационна авария, приета с
ПМС № 313 от 2011 г. (ДВ, бр. 94 от 2011 г.),
и Националния план за защита при бедствия,
приет с Решение № 973 на Министерския съвет
от 2010 г., като дейността обхваща:
1. извършване на радиационно разузнаване
със специализирани сили и средства с цел
своевременно доставяне на пълна и достоверна
информация за:
а) радиационната обстановка в зоната за
неотложни защитни мерки;
б) маршрутите за въвеждане на силите за
провеждане на НАВР;
в) маршрутите за евакуация на населението
от зоната за неотложни защитни мерки;
г) основните и запасните райони на обеди
нените контролно-пропускателни пунктове;
2. развръщане на обединени контролнопропускателни пунктове за извършване на
санитарна обработка на хората и деконтами
нация на хора и техника, излизащи от зоната
за неотложни защитни мерки;
3. извършване на радиационен контрол;
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4. при извършване на НАВР в случаи на
инциденти и аварии, свързани с опасни веще
ства и материали, се спазва редът за действие
при химическа, биологическа и радиационна
защита, определен с инструкцията по чл. 17,
ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 ЗМВР.
Чл. 20. Аварии с радиоактивни източници
са:
1. открити радиоактивни източници или
материали на нерегламентирани места;
2. замърсени площи или предмети;
3. аварии в лаборатории, промишлени и/
или изследователски обекти;
4. аварии при транспортиране на радиоак
тивни източници.
Чл. 21. Общите правила за безопасност
включват:
1. спазване на мерките за безопасни усло
вия на труд при работа в среда с йонизиращи
лъчения;
2. работа на екипите със съответните за
щитни облекла и оборудване;
3. разчет на дозите, получени от работе
щите по НАВР;
4. подмяна на екипите при достигане на
пределната доза съгласно таблиците за контрол
на дозата на аварийните работници – прило
жение № 1;
5. недопускане извършване на продължи
телни аварийни дейности в зони с мощност
на дозата, по-висока от 1 mSv/h;
6. недопускане консумиране на храна, вода,
напитки и пушене в замърсената зона;
7. докладване на ръководителя на място
при усложняване на обстановката.
Чл. 22. Авариите с отделяне на опасни
химически вещества (ОХВ) включват:
1. отделяне на ОХВ в резултат на изтичане
или разлив;
2. разрушаване целостта на магистралните
продуктопроводи за течни или газообразни
химически вещества;
3. пожари, взривове и разрушения, свързани
с отделяне на опасни химически вещества;
4. нарушаване на технологичния процес
с отделяне на опасни химически вещества;
5. аварии при транспорт на опасни хими
чески вещества.
Чл. 23. За отстраняване на последиците от
възникнали аварии и инциденти с отделяне
на опасни химически вещества се извършват:
1. действия по ликвидиране на последиците
чрез отстраняване на причините и деконта
минация;
2. неутрализиране на разливи от киселини
или основи с използване на деконтаминиращи
вещества и разтвори;
3. ликвидиране на последствията от инци
денти с живак, пестициди и неизвестни по
произход вещества;
4. локализиране на разливи на петролни
продукти чрез поставяне на бонови заграж
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дения и ограничаване на екологичното за
мърсяване.
Чл. 24. При възникване на аварии с отде
ляне на опасни химически вещества НАВР се
извършват от авариен екип по реда за действие
при химическа, биологическа и радиационна
защита, определен с инструкцията по чл. 17,
ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 ЗМВР.
Чл. 25. При откриване на неизвестни по
състав и произход вещества се извършва
следното:
1. разузнаване и установяване на безопасен
периметър;
2. маркиране на опасната (заразената) зона;
3. оказване на съдействие на собственика
(при неустановен собственик, кмета на об
щината) за безопасно събиране, отстраняване
и предаване за унищожаване на веществата
съгласно Закона за управление на отпадъците;
4. при неизвестно вещество, подпомагане
вземането на проби;
5. извършване деконтаминаци я на по
страдали, състава и техниката, участвали в
ликвидиране на инцидента;
6. оказване на съдействие за деконтами
нация на заразеното място.
Чл. 26. При откриване на твърди, течни
и прахообразни неизвестни вещества и на
мазки и при вземане на проба от въздуха се
предприемат действия съгласно Процедура
за действие при откриване на неизвестни по
състав и произход вещества – приложение № 2.
Раздел II
Действия при земетресение
Чл. 27. Преди провеж дането на Н А ВР
при земетресение се извършва разузнаване
за определяне на:
1. маршрутите за придвижване до зоната
на поражение, състоянието на пътищата и
пътните съоръжения;
2. степента и характера на разрушенията;
3. сградите, застрашени от разрушаване,
които не подлежат на укрепване;
4. местата за устройване на странични и
магистрални проходи;
5. участъците с активизирани свлачища
и срутища;
6. местата и обектите, в които незабавно
трябва да започнат НАВР;
7. степента на разрушение на елементите
от мрежите и съоръженията от техническата
инфраструктура и вторичните поражения,
които са предизвикани от тях;
8. възможността за използване на различ
ните видове средства за комуникация;
9. възможността за използване на механи
зирани средства;
10. местата, удобни за развръщане на пунктове за управление;
11. огнищата на пожари;
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12. наличието на замърсяване с радиоак
тивни източници, опасни химически вещества
и причинители на биологично заразяване;
13. наличието на концентрации на взри
воопасни и запалими газове във въздуха над
допустимите стойности;
14. състоянието на хидротехнически съоръ
жения – язовири, диги, хвостохранилища и др.;
15. състоянието на жп мрежа, летища и
пристанища;
16. местата, удобни за развръщане на
временни пунктове за съсредоточаване и
сортиране на пострадали;
17. подходящи места за развръщане на
полеви болници;
18. подходящи места за съхранение на
загиналите;
19. подходящи места за вертолетни пло
щадки;
20. подходящи места за устройване на
палаткови лагери, раздаване на храна, вода,
медикаменти и др.;
21. подходящи места за развръщане на
пропускателни пунктове от и към зоната на
поражение;
22. състоянието на епидемиологичната
обстановка;
23. състоянието на обекти, които могат
да предизвикат екологично замърсяване на
околната среда;
24. състоянието на социални заведения за
пребиваване на хора с психични увреждания,
възрастни, деца, лишени от родителски грижи,
места за лишаване от свобода;
25. състоянието на обекти от критичната
инфраструктура.
Чл. 28. По данните от проведеното раз
узнаване ръководителят на място извършва
оценка на обстановката, поставя задачи на
екипите, определя реда за провеждане на
НАВР и организира спазването на безопасните
условия на труд.
Чл. 29. При провеждането на НАВР ръ
ководителят на място предприема следното:
1. уведомява чрез ОЦ електроразпреде
лителното дружество за изключване на ел.
захранването в района;
2. у ведом ява чрез ОЦ операторите за
прекъсване на водоподаването и продуктопроводите за течни или газообразни вещества;
3. организира извършването на неотложни
укрепителни работи в сгради и съоръжения
в местата на намеса;
4. организира осигуряването на достъп на
механизирани средства и техника до засег
натите райони;
5. организира извършването на гасителни
действия на възникнали пожари;
6. организира извършването на аварийно
отводняване на застрашени участъци;
7. организира отдимяването на задимени
помещения;
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8. организира предприемането на преван
тивни мерки за намаляване риска от вторични
вредни последствия;
9. организира при необходимост разсредо
точаването на вещи и ценности;
10. съдейства за организиране на палаткови
лагери за пострадалото население;
11. съдейства на други аварийно-възстано
вителни екипи от ЕСС;
12. координира разчистването на разру
шения;
13.организира оказването на съдействие
при извършване на НАВР във водностопански
обекти съгласно аварийните планове.
Раздел III
Действия при наводнение
Чл. 30. (1) При провеждане на НАВР вслед
ствие на наводнение се спазва редът за дейст
вие при осъществяване на оперативна защита
при наводнения, определен с инструкцията
по чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 ЗМВР.
(2) Преди започване на НАВР се създава
необходимата организация за провеждането
им.
(3) Всички участници при провеждане на
НАВР задължително работят със спасителни
светлоотразителни жилетки.
Раздел IV
Действия при пожари, създаващи предпоставка за бедствие
Чл. 31. При извършване на НАВР при по
жари, създаващи предпоставка за бедствие,
ръководителят на място определя:
1. необходимостта от привличане на до
пълнителни сили и средства на мястото на
пожара освен силите на ГДПБЗН;
2. мерките, които следва да се предприемат
съгласно аварийния план на обекта;
3. необходимостта от специални меропри
ятия за неутрализиране или намаляване на
вредното въздействие от пожара;
4. необходимостта от изграждане на загра
дителни валове (от пясък, пръст) или други
мерки за ограничаване разливи на лесноза
палими течности или горими течности, ОХВ;
5. необходимостта от охлаждане на ин
сталации, съоръжения и резервоари след
погасяването на пожара.
Чл. 32. От извършената оценка на обста
новката с помощта на експерти от обектите,
органите на държавната и местната власт
ръководителят на място поставя задачи на
екипите, определя реда за провеждане на
НАВР и организира спазването на безопасните
условия на труд.
Раздел V
Действия при обилни снеговалежи
Чл. 33. При обилни снеговалежи се из
вършва разузнаване за определяне на:
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1. затрудненията и нарушенията в транс
портните комуникации;
2. прекъснато електрозахранване;
3. нарушаването на водоснабдяването;
4. нарушаването на комуникационните
връзки;
5. блокираните населени места в резултат
на натрупаните преспи;
6. нарушено снабдяване на населението
с храна и продукти от първа необходимост;
7. затруднение при доставки на твърди и
течни горива за отопление;
8. затруднения при придвижване на ме
дицинските екипи до блокирани от снега
населени места и необходимостта от транс
портирането до лечебни заведения на болни,
родилки, нуждаещи се от хемодиализа;
9. образуване на преспи и лавинни участъци
и блокиране на хора в планината.
Чл. 34. По данните от проведеното раз
узнаване ръководителят на място извършва
оценка на обстановката, поставя задачи на
екипите, определя реда за провеждане на
НАВР и следи за спазването на безопасните
условия на труд.
Чл. 35. (1) Извършването на НАВР при
обилни снеговалежи се насочва към провежда
не на дейности и координация на аварийните
екипи от ЕСС с цел ограничаване на щетите
и осигуряване на условия за възстановяване
на нормалния ритъм на живот.
(2) Неотложни аварийно-възстановителни
работи с техника на ГДПБЗН се извършват
само със специализирана за целта техника.
Раздел VI
Действия при транспортни инциденти
Чл. 36. (1) При пътнотранспортни инциден
ти се извършва разузнаване за определяне на:
1. затруднения и нарушения в транспорт
ните комуникации;
2. наличие на ОХВ, радиоактивни източ
ници, опасни товари и/или взривоопасни
концентрации;
3. необходимост от привличане на допъл
нителни сили и средства за разчистване на
района на катастрофата след приключване на
съответните процесуални действия;
4. необходимост от уведомяване на соб
ственика на товара и осигуряване на охрана
от органите на МВР.
(2) По данните от проведеното разузнаване
ръководителят на място извършва оценка на
обстановката, поставя задачи на екипите, оп
ределя реда за провеждане на НАВР и следи
за спазването на безопасните условия на труд.
(3) При извършване на НАВР ръководи
телят на място:
1. създава необходимата организация за
работа;
2. организира обезопасяване на аварира
лите превозни средства за осигуряване на
безопасна работа;
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3. организира чрез ОЦ прекъсването на
електрическата мрежа при произшествия с
транспортни средства, задвижвани с електри
ческа енергия (трамваи, тролейбуси, електри
чески локомотиви и др.);
4. осигурява осветяване в района на ин
цидента при необходимост;
5. координира действията, свързани с раз
чистване на пътищата и възстановяване на
движението по тях.
(4) При жп инцидент, преди започване
на НАВР, се установява съставът и видът на
композицията (брой вагони, вид и количество
на товарите и наличието на опасни товари),
възможностите за достигане с автомобили до
мястото на инцидента и се организира вза
имодействие с аварийните екипи от Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Раздел VII
Действия при активизирани свлачища
Чл. 37. (1) При активизирани свлачища
се извършва разузнаване за установяване на:
1. размера и границите на засегнати я
участък;
2. състоянието на изградените отводнител
ни съоръжения: канавки, канали, водостоци,
отводнителни шахти, открити дренажи и др.;
3. техногенните фактори, причинили свла
чищния процес – авария по ВиК мрежите,
изкопни и строителни дейности и др.;
4. състоянието на елементите на техниче
ската инфраструктура в района на свлачището;
5. състоянието на сградния фонд в района,
опасности за живота на живеещите.
(2) По данните от разузнаването ръководи
телят на място извършва оценка на обстанов
ката, уточнява възможностите на наличните
сили и необходимостта от привличането на
допълнителни сили и средства, поставя задачи
на екипите и определя реда за провеждане
на НАВР.
(3) При провеждането на НАВР ръково
дителят на място съобразно проявения свла
чищен процес – начален стадий или пълна
активизация, предприема следните мерки:
1. означаване и сигнализиране на опасния
участък;
2. изменение на реда на движение в района
на свлачището до пристигане на компетент
ните органи;
3. организиране на временна охрана на
района и недопускане преминаването на хора;
4. недопускане в района на дейности, съз
даващи вибрации в почвата (от тежка меха
низация и транспорт);
5. за разчистване на улици и пътища ор
ганизира изземване на малки количества
от свлечените земни маси, за да се избегне
внезапно свличане на масива; при използва
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нето на специализирана техника се допускат
само водачи на машини с необходимата ква
лификация;
6. недопускане депониране на земни маси,
строителни и други отпадъци над главния
свлачищен откос;
7. недопускане извършването на изкопни
работи, подкопаващи основата на склона в
активирания свлачищен участък;
8. при наличие на скъсан водопровод в
района на свлачището уведомява чрез ОЦ
съответния оператор за прекъсване на водо
подаването в района на свлачището;
9. при наличие на стълбове от въздушни
ел. проводи уведомява чрез ОЦ съответния
оператор за прекъсване на електроснабдява
нето в района;
10. при разкрити трасета на подземни про
води уведомява чрез ОЦ съответния оператор
за предприемане на укрепване или изместване
на проводите по безопасни трасета;
11. временно извеждане на хора от застра
шените сгради при необходимост;
12. организира наблюдение на активирания
свлачищен масив и изисква от компетентните
структури (органите на местното самоуправле
ние и на структурите на „Геозащита“ – ЕООД)
поставяне на маркери, изграждане на реперни
мрежи.
(4) По указания/предписания, дадени от
експерти, посочени в плановете за защита
при бедствия, коорднира НАВР по:
1. отвеждане на повърхностни и други скат
ни води от тялото на свлачищния масив чрез:
а) изграждане на временни обходно-от
воднителни канавки над главния свлачищен
откос за отвеждане на нерегулирания повърх
ностен отток и на други скатни води извън
района на свлачищното тяло;
б) отбиване на речни течения;
в) понижаване нивото на подпочвените води
чрез аварийно водочерпене през съществува
щите или новоизградени сондажни кладенци;
г) източване при необходимост на същест
вуващите водоеми в тялото на свлачищния
масив или в близост чрез изкопаване на от
воднителни канали и канавки;
2. изпълнение на най-неотложни укрепи
телни работи на подпорни стени, заскаляване
на участъци, подреждане на бетонови блокове
и др.;
3. механично отнемане на почвени слоеве
за облекчаване товара върху свличащите се
земни маси;
4. други мероприятия съобразно конкрет
ната обстановка.

1. размера и границите на засегнатия район;
2. степента и характера на разрушенията;
3. затруднения и нарушения в транспорт
ните комуникации;
4. състоянието на мрежите и съоръженията
от техническата инфраструктура в района;
5. затруднения в снабдяването на насе
лението в засегнатите райони със стоки от
първа необходимост, медицинско и друго
осигуряване;
6. необходимост от привличане на сили и
средства за провеждане на НАВР в засегна
тия район;
7. местата за осигуряване на подслон на
засегнатото население и за раздаване на храна,
вода, медикаменти и др.
(2) По данните от проведеното разузнаване
ръководителят на място извършва оценка на
обстановката и определя:
1. мерките, които следва да се предприемат
в зависимост от конкретната обстановка;
2. екипите, оборудването и техниката,
необходими за провеждане на НАВР, и им
поставя задачи;
3. реда за провеждане на НАВР и органи
зира спазването на безопасни условия на труд;
4. необходимостта от привличането на
специализирани екипи за оказване на меди
цинска и психологическа помощ.

Раздел VIII
Действия при силни ветрове, бури и смерчове

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Неотложни аварийно-възстановителни
работи“ при бедствия са комплекс от своевре
менни, ограничени по време и място дейности

Чл. 38. (1) При силни ветрове, бури и
смерчове се извършва разузнаване за уста
новяване на:

Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Чл. 39. За успешното провеждане на НАВР
дирек торите на СДПБЗН/РДПБЗН орга
низират непрекъснато взаимодействие със
съставните части на ЕСС.
Чл. 40. Взаимодействието се организира
по цел, време и място съгласно стандартни
оперативни процедури по ЗЗБ.
Чл. 41. Взаимодействието се извършва
непрекъснато за целия период на провеждане
на НАВР в зоната на бедствието чрез ръко
водителя на място.
Чл. 42. При осъществяване на НАВР без
участието на органите за ПБЗН директорите
на СДПБЗН/РДПБЗН изискват от областните
управители и кметовете на общини писмена
информация за протичането на НАВР съглас
но чл. 66 ЗЗБ.
Чл. 43. При необходимост чрез НОЦ при
ГДПБЗН се осъществява обмен на инфор
мация и контакт с оперативните центрове
на Европейския съюз, Н АТО, ООН и на
страните членки.
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и работи съгласно плановете за защита при
бедствие, провеждани от структурите на ЕСС
непосредствено след възникване на бедствие с
цел ограничаване на щетите, недопускане на
вторични вредни последствия до осигуряване
на условия за възстановяване на нормалния
ритъм на живот.
2. „Стандартна оперативна процеду ра“
по Закона за защита при бедствия е писмен
документ, съдържащ подробни указания към
един или няколко субекта за постигане уни
фицирано изпълнение на конкретни дейности,
срокове, необходимо оборудване и нива на
отговорност.
3. „Свлачище“ е район с естествени или
изкуствени склонове и откоси, които се движат
или могат да се въведат в неустойчиво състо
яние под влияние на комплекс от природни
и техногенни фактори.
4. „Смерч“ е атмосферен вихър, който се
движи с огромна скорост, възниква в буренос
ни облаци близо до земната повърхност, като
долната му част наподобява обърната фуния.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Инструкция № Із-33 от
2012 г. за условията и реда за осъществяване
на неотлож ни аварийно-възстанови телни
работи при бедствия (ДВ, бр. 7 от 2012 г.).
§ 4. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите за пожарна безопасност
и защита на населението на ГДПБЗН – МВР
и териториалните є звена.
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
Приложение № 1
към чл. 21, т. 4
Контрол на дозите на аварийните работници
Таблица № 1. Резултати от изчисленията за
допустимото време на престой в зони с повишена
стойност на мощността на дозата, за което се
достигат дозовите лимити (1)
Мощност
на дозата,
mSv/h

Общо време на
пребиваване,
след което се
надхвърля дозо
вият лимит от
50 mSv

Общо време на
пребиваване,
след което се
надхвърля дозо
вият лимит от
500 mSv

0,1
(100 µSv/h)

500 часа

5000 часа

1

50 часа

500 часа

10

5 часа

50 часа

100

30 минути

5 часа

1000

3 минути

30 минути
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Таблица № 2. Граници на дозите за членовете
на аварийния екип (2)
Вид дейност

Препоръчи
телна обща
ефективна
доза (mSv)

Препоръчи
телна доза
при риск от
поглъщане
на радиоак
тивен йод
при външно
облъчване
(mGy)

1. Дейности за спа
сяване на човеш
кия живот

до 500

до 250

2. Предотвратява
не на тежки вредни
последствия

до 100

до 50

до 50

до 25

3. Предотвратява
не на облъчването
на големи групи от
населението
4. Предотвратява
не на утежняване
то на ядрена и ра
диационна авария
5. Възстановител
ни действи я за
кратък период от
време
6. Изпълнение на
неотложни защит
ни мерки
7. Дълговременни Границите за професионал
защитни мерки
но облъчване
8. Дейност на чле
новете на аварий
ния екип
(1) TNT Handbook „Triage, Monitoring and Treatment
of People exposed to Ionizing Radiation Following a
Malevolent Act“, ISBN-978-82-90362-27-5.
(2) IAEA „Manual for First Responders to a Radiological
Emergency“, Vienna, 2006.

Приложение № 2
към чл. 26
Процедура за действие при откриване на неизвестни по състав и произход вещества
1. Дейностите, описани в тази процедура, се
ръководят от ръководителя на място.
2. При получаване на сигнал за откриване на
неизвестни по състав и произход вещества дежур
ният в ОЦ информира началника на ОУПБЗН.
3. Служители от СДВР или от ОДМВР изолират
района в радиус 70 – 100 метра и ограничават
достъпа и движението в него.
4. На мястото на инцидента чрез ОЦ се из
праща екип/и от СУПБЗН/ОУПБЗН.
5. След пристигане на мястото на инциден
та ръководителят на екипа дава указания на
служителите на МВР, изолирали района, за
поведението и необходимостта от използване на
индивидуални средства за защита.
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6. Ръководителят на място определя местата
за извършване на деконтаминация (обеззаразява
не), както и териториите, които трябва да бъдат
деконтаминирани съгласно приложената схема.
7. От екипа се сформира група за пробовзе
мане и за деконтаминация.
8. По решение на ръководителя на място могат
да бъдат привличани екипи от други съставни
части на ЕСС.
9. Преди вземането на пробите мястото на
инцидента се проверява и за наличие на радиоактивност. При наличие на радиоактивност
се действа съгласно раздел І на глава трета от
инструкцията.
10. Пробите се вземат в съдове (банки), пре
доставени от регионалната здравна инспекция.
11. Материалите за микробиологично изслед
ване се вземат задължително преди меропри
ятията за деконтаминация и при спазване на
всички условия за работа с опасни инфекции.
12. Предмети (твърди и прахообразни) и об
тривки се вземат по стерилен начин, поставят
се в стерилен съд или в стерилен полиетиленов
плик и се опаковат в чиста опаковка. Послед
ната се поставя във втора опаковка, която се
дезинфекцира. Така приготвената опакована
проба се етикетира и изпраща в лабораторията
за опасни инфекции за изследване заедно със
съпроводителните документи.
13. Пробите се придружават с протокол.
14. При съмнение за биологични агенти еки
път на ГДПБЗН обработва с 10 %-ен разтвор на
сода каустик (натриева основа, NaOH – 1 кило
грам на 10 литра вода) външната повърхност на
опаковките и на пробите, на индивидуалните
средства за защита на пробовземащите, мястото
на инцидента, както и участъка за движение от
мястото за обличане на средствата за защита
до излизането.
15. Прави се разчет за необходимия разтвор при
разход 1 литър на квадратен метър за обработка
на площи, външни повърхности и индивидуални
средства за защита. След обработката външните
повърхности на пробите и средствата за защита
се измиват с вода. При деконтаминация на пред
мети и техника, които могат да бъдат повредени,
се използва формалин (30 %) след двукратно
нанасяне върху замърсените повърхности.
8496

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915
от 1 декември 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на
оперативна защита при наводнения
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
условията и редът за осъществяване на дей
ностите по оперативна защита при наводнения
от Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ при Министерството
на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) и
териториалните є звена.
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(2) Органите по ГДПБЗН поддържат готов
ност за провеждане на дейности по оперативна
защита при наводнения и осъществяват общо
ръководство.
Чл. 2. (1) Оперативната защита при навод
нения се осъществява на общинско, областно
и национално ниво.
(2) Дейностите по оперативна защита
при наводнение се изпълняват съобразно
спецификата на обекта и/или при условията,
залегнали в аварийния план на обекта и съ
ответните планове за защита при бедствия в
частта „Наводнение“.
(3) Координацията между съставните части
на единната спасителна система се осъщест
вява чрез Национален оперативен център
(НОЦ) на ГДПБЗН и оперативните центрове.
Чл. 3. Оперативната защита при наводнения
има три основни фази:
1. непосредствена опасност от наводнение;
2. наводнение;
3. след наводнение.
Чл. 4. Сигналите за непосредствена опас
ност от наводнение и за наводнение се полу
чават чрез Национална система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112 в
оперативните центрове на ГДПБЗН и НОЦ.
Чл. 5. (1) Дейностите по оперативна защита
при наводнения се координират от ръководител
на място, който е ръководителят на съответ
ното териториално звено на ГДПБЗН – МВР
или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Ръководителят на място организира
взаимодействието и координацията между
частите на Единната спасителна система за
защита при бедствия (ЕСС) при провежда
нето на дейности по оперативна защита при
наводнения в района на бедствието, наричано
по-нататък „място на намеса“.
(3) Ръководителят на място при необхо
димост сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
Чл. 6. Ръководителят на място:
1. извършва разузнаване и оценка на об
становката;
2. определя възможностите на наличните
сили и необходимостта от привличане на
допълнителни сили и средства;
3. определя екипите за наблюдение, връзка
та с тях и предварително уговорените сигнали
за опасност, включително за тъмната част на
денонощието;
4. поставя задачи на участващите екипи
по установения ред;
5. поддържа постоянна връзка с опера
тивните центрове/НОЦ, като докладва за
обстановката, получава информация за хи
дрометеорологичните прогнози и осъщест
вява координация с териториалните органи
на изпълнителната власт и частите от ЕСС;
6. при пристигане на допълнителни екипи ги
въвежда в обстановката и им поставя задачи;
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7. организира извършването на инструктаж
за безопасност на труда на място;
8. при необходимост разделя района за
работа на сектори/участъци и определя ръко
водители на екипите, като им поставя задачи
и организира взаимодействието между тях;
9. при подаване от наблюдателите на сигнал
за опасност незабавно прекратява операцията
и взема мерки за извеждане на екипите на
безопасно място;
10. при продължителни операции органи
зира смяната на екипите без прекъсване на
работата чрез подмяната им на работните
места, като екипите се запознават с обста
новката, обема, характера и условията на
изпълняваната работа, реда за взаимодействие
между силите на ЕСС;
11. при необходимост сформира щаб с пред
ставители на участващите екипи от единната
спасителна система съгласно съответния план
за защита при бедствия в част „Наводнение“,
аварийните планове и привлечени сили и
средства.
Чл. 7. Ръководителят на място при навод
нение по възможност организира документи
ране на провежданите дейности чрез фото- и
видеозаснемане, включително дата и час на
дейността. След приключване на дейността
материалите се предават за съхранение в те
риториалното звено на ГДПБЗН по мястото
на намеса.
Чл. 8. Логистичното осигуряване на дей
ностите по оперативна защита при наводне
ние се организира от териториалното звено
по място на намеса във взаимодействие с
ГДПБЗН.
Раздел II
Дейности, извършвани при непосредствена
опасност от наводнение
Чл. 9. Главна дирекция „Пожарна безопас
ност и защита на населението“ на база прогнос
тични данни и информация от Националния
институт по метеорология и хидрология при
БАН, Министерството на околната среда и
водите, Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на р. Дунав“ и други източници
предупреждава чрез НОЦ териториалните
си звена, органи на изпълнителната власт и
населението в застрашените райони.
Чл. 10. (1) Съвместно с другите части на
ЕСС Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ и териториалните
є звена извършват дейности по оперативна
защита при непосредствена опасност от на
воднение чрез:
1. организиране наблюдение на водното
ниво и на състоянието на хидротехническите
съоръжения, дигите и хвостохранилищата,
като информацията се събира в оперативните
центрове/НОЦ;
2. изискване на информация от съответната
басейнова дирекция към Министерството на
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околната среда и водите за установяване на
вероятната заливна зона;
3. изискване на информация от съответната
басейнова дирекция и органите на местната
власт за възможни места за пренасочване на
водите и наличието на ретензионни водоеми
за поемане на висока вълна;
4. установяване наличието на алтернативни
пътища и депа за инертни материали съвместно
с органите на местната власт.
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ и териториалните
є звена подпомагат централните или тери
ториалните органи на изпълнителната власт
за извършване на аварийни дейности по еле
менти на хидротехнически съоръжения – ко
ординирано с оператора, експлоатационното
дружество, като:
1. отваряне или затваряне на изпускатели,
саваци и др.;
2. прокопаване на водоотвеждащи канали;
3. аварийно понижаване на водното ниво;
4. изг ра ж да не на времен на д рена ж на
призма;
5. тампониране, прорязване и др.;
6. отстраняване на подприщвания на водни
течения;
7. прокопаване на водоотвеждащи канали;
8. аварийно укрепване, надграждане на
съществуващи и изграждане на временни
диги чрез:
а) използване на модулни елементи;
б) нареждане на чували с инертни мате
риали;
в) натрупване на инертни материали;
9. оказване съдействие на съответната
Регионална инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ), Агенцията за ядрено регу
лиране (АЯР), Регионалната здравна инспек
ция (РЗИ) или на Областната дирекция по
безопасност на храните при отстраняване на
промишлено-отровни вещества, източници на
йонизиращи лъчения, потенциални източници
на биологично замърсяване и др., попадащи
в заливните зони, които биха предизвикали
поражения върху хората и/или замърсяване
на околната среда;
10. устройването на лагери за временно
настаняване на застрашеното население.
Чл. 11. (1) Наблюдението на водното ниво
и на състоянието на дигите, на хидротехни
ческите съоръжения и хвостохранилищата
може да се извършва по суша, въздух, вода
или под вода.
(2) При извършване на наблюдение по суша
и въздух се прави визуален оглед. При необхо
димост се въвежда непрекъснато наблюдение,
като съоръжението се разделя на участъци и
се осигурява постоянна връзка между екипите
на отделните участъци, както и на всеки екип
с НОЦ/оперативните центрове.
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(3) При извършване на наблюдение по вода
при необходимост плавателното средство може
да се осигури чрез привързване към брега.
Поддържа се постоянен контакт между слу
жителите на борда на плавателното средство
и ръководителя на брега.
(4) Наблюдението на съоръжения под вода
се извършва от водолазни екипи, като се
спазват всички изисквания по организация
на водолазната дейност.
Чл. 12. При наблюдението на водното ниво
и състоянието на дигите и на хидротехниче
ските съоръжения и хвостохранилищата чрез
НОЦ/оперативните центрове се привличат
специалисти от териториалните органи на
изпълнителната власт, ведомствата и/или
териториалните им структури и други струк
тури, имащи отговорности за наблюдаваните
обекти – „Напоителни системи“ – ЕАД, ба
сейновите дирекции за управление на водите,
Предприятие „Язовири и каскади“ – ЕАД, и
дружества за ВиК.
Чл. 13. При извършване на дейности по
елементи на хидротехническо съоръжение се
действа в съответствие с аварийния план на
съоръжението.
Раздел III
Дейности по време на наводнение
Чл. 14. При наводнение ГДПБЗН и те
риториалните є звена извършват следните
дейности:
1. разузнаване района на заливане и местата,
където е възможно да се намират застрашени
хора, животни и културни ценности, опре
деляне параметрите на водата – височина
на водния стълб, температура и скорост на
движение;
2. извеждане на хора, животни и изнасяне
на движими културни ценности от залетите
зони;
3. събиране на информация за състоянието
на техническата инфраструктура в района на
наводнението;
4. определяне на местата, удобни за ус
тройване на временни лагери, пунктове, и
местата за развръщане на полеви болници и
вертолетни площадки;
5. при данни за наличие на опасни вещества
в залятата зона, които могат да нанесат щети
или да предизвикат екологично замърсяване,
извършват оглед на местата за съхранение
и при възможност прилагат мерки за огра
ничаване/предотвратяване на щетата или
замърсяването;
6. изпомпване.
Чл. 15. Дейностите по извеждане/изнасяне
включват:
1. организиране прекъсването на електро- и
газозахранването в наводнения район;
2. извеждане на хора, намиращи се в зоната
на наводнение, като:
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а) приоритетно се извеждат бременни жени,
майки с малки деца, болни на легло, хора в
неравностойно положение, хронично болните,
чието лечение изисква периодично посещение
на болнични заведения (хемодиализа и др.),
и възрастните хора;
б) извеждането на пациенти от заведения
за лечение на психично болни се извършва
след съгласуване на действията със съответ
ните специалисти и под тяхно наблюдение и
указания;
в) при невъзможност да бъдат изведени
всички бедстващи ГДПБЗН организира и съ
действа за транспортиране на храни, питейна
вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи
и/или одеяла, осигурени от териториалните
органи на изпълнителната власт;
3. по искане на централните или терито
риалните органи на изпълнителната власт
се оказва съдействие за изнасяне на про
мишлени отровни вещества, източници на
йонизиращи лъчения, потенциални източници
на биологично заразяване и други вещества,
които при създалата се ситуация биха могли
да предизвикат поражения върху хората или
замърсяване на околната среда.
Чл. 16. Способите за извеждане на насе
лението и животните, както и за изнасяне
на движими културни ценности по време на
наводнение са:
1. извеждане/изнасяне с плавателни сред
ства;
2. извеждане/изнасяне с придружители (при
липса на течение или скорост на течението до
0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и
възможност за самостоятелно придвижване
на пострадалите);
3. извеждане/изнасяне чрез използване на
алпийски способи;
4. извеждане/изнасяне чрез използване на
високопроходима и/или плаваща техника, и/
или вертолети.
Чл. 17. Ръководителят на място съобразно
конкретната обстановка определя вида на
личните предпазни средства (светлоотразител
ни, спасителни жилетки и др.) за отделните
участъци.
Чл. 18. При необходимост се използват
водолазни екипи, като се спазват всички
изисквания на Правилата за организация на
водолазната дейност в МВР.
Раздел IV
Дейности след наводнение
Чл. 19. След оттегляне на водите в нормал
ните им граници ГДПБЗН и териториалните
є звена извършват дейности по ликвидиране
последствията от наводнението чрез:
1. издирване на изчезнали хора;
2. изваждане на загинали хора и животни;
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3. отводняване на сгради, застрашени съ
оръжения и др.;
4. подпомагане разчистването на засег
натите пътища, включително изземане на
малки количества свлечени земни маси на
участъци с активизирани свлачища и срутища
със специализирана техника.
Чл. 20. При необходимост изваждането на
загинали хора и животни се извършва чрез
използване на алпийски способи, водолазно
оборудване и екипировка, високопроходима
и/или плаваща техника.
Чл. 21. При изнасяне на умрели животни,
наводнени храни или други вещи, които биха
се оказали потенциални източници на биоло
гично заразяване или причина за възникване
на епидемия или епизоотия, и при дезинфек
ционни дейности задължително се използват
лични предпазни средства съгласно указания
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от компетентните органи (РЗИ, Българската
агенция по безопасност на храните и др.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Инструкция № Iз-2695 от
2011 г. за реда за осъществяване на оперативна
защита при наводнения (ДВ, бр. 85 от 2011 г.).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и тери
ториалните є звена.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8499
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 21 ноември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска
градина „Таткова градина“ – София, изменям
Заповед № РД-14-108 от 21.07.2010 г. (ДВ, бр. 62
от 2010 г.), както следва: Точка 5 се изменя така:
„5. Детската градина се управлява и представлява
от Даринка Василева Кирова.“
За министър:
В. Кастрева
8500
ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 21 ноември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Чуден свят“ – София, изменям
Заповед № РД-14-21 от 1.03.1996 г. (ДВ, бр. 29 от
1996 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-242 от
18.12.2002 г. (ДВ, бр. 3 от 2003 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-47 от 4.05.2012 г. (ДВ, бр. 39 от
2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-25 от
27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-108 от 22.11.2013 г. (ДВ,
бр. 105 от 2013 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-33 от 12.05.2014 г. (ДВ, бр. 45 от 2014 г.), както
следва: думите: „Детската градина се управлява
и представлява от Елисавета Павлова Иванова.“
се заменят с „Детската градина се управлява и
представлява от Даниела Северинова Лалова.“
За министър:
В. Кастрева
8501
ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 21 ноември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж „Бизнес и финан-

си“ – София, изменям Заповед № РД-14-166 от
1.08.2000 г. (ДВ, бр. 68 от 2000 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-68 от 1.06.2004 г. (ДВ, бр. 52 от
2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-258 от
15.08.2007 г. (ДВ, бр. 72 от 2007 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-358 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71
от 2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-79 от
30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), изм. и доп. със
Заповед № РД-14-83 от 14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от
2011 г.), както следва: изречението „Адресът на
училището е: София, район „Изгрев“, ул. Райко
Алексиев 46, в сградата на Техникума по електроника.“ се заменя с „Адресът на училището
е: София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, ет. 1,
в сградата на БАН.“
За министър:
В. Кастрева
8502
ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 21 ноември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и
училища и молба вх. № 1321-802 от 30.10.2014 г. от
Пламен Георгиев Натов – управител на „Лицеум
Артис“ – ЕООД, изменям Заповед № РД-14-15 от
13.02.2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.), както следва:
В т. 1 и 2 думите „представлявано от Василка
Николова Георгиева“ се заменят с „представлявано от Пламен Георгиев Натов“.
За министър:
В. Кастрева
8503

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1594
от 25 ноември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно решение
№ 3266 от 25.11.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Изменя Решение № 1571 от 19.05.2014 г. (ДВ,
бр. 45 от 2014 г.), както следва:
В абзац 2, след думите „в него“, числото „12“
се заменя с „11“.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8452
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 23
от 23 януари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-С-61 от 2010 г. от Снежана Петрова
Карамфилова-Ангелова, собственик на ПИ с
идентификатор 68134.1938.580 по КККР на район
„Витоша“, с искане за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване
в обхват на поземлен имот пл. № 580, кв. 23б,
в.з. Беловодски път, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 174, том LLLXX, № 33375/1997 г., скица
от СГКК, комбинирана скица по чл. 16 ЗКИР и
мотивирано предложение.
Мотивираното предложение за изменението е
разгледано и прието от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-107 от 30.11.2010 г., т. 41, заедно със становищата
на отделите в НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-2048 от 23.12.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – ИПР и ПЗ за
УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132 и откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, кв. 23б, в.з.
Беловодски път. Заповедта е изпратена до кмета
на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и
до заявителя с писмо № ГР-94-С-61 от 2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-61 от 26.04.2011 г.
е внесен проект за одобряване на изменение на
плана за регулация за УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132
и откриване на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т.
230в2, кв. 23б, в.з. Беловодски път. Към заявлението са приложени: обяснителна записка, проекти
за изменение на план за регулация, заповед за
допускане, документи за собственост, скица.
С писмо № 6602-407(2) от 30.05.2013 г. и писмо
№ 6602-407(4) от 29.10.2013 г. от район „Витоша“
се удостоверява провеждането на законовите
процедури и липсата на постъпили възражения.
Приложено е и положително становище на гл.
архитект на район „Витоша“.
С допълнително заявление са внесени: съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
и „Софийска вода“ – АД, геодезично заснемане
на висока дървесна растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ – СО, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ
и е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 17, с предложение проектът да бъде изпратен в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след
изпълнение на служебно предложение за прецизиране на матрицата на застрояването.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е инициирано от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно от Снежана Петрова КарамфиловаАнгелова, собственик на ПИ с идентификатор
68134.1938.580 по КККР на район „Витоша“, кв. 23б,
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в.з. Беловодски път, район „Витоша“ – предмет
на плана, което се установява от приложените
документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Подробният устройствен план на кв. 23б, м.в.з.
Беловодски път, е одобрен със Заповед № РД-0950-1034 от 7.08.2007 г. на главния архитект на СО,
като за ПИ 580 и имот без планоснимачен номер
не са създадени урегулирани поземлени имоти.
Със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастрална карта за територията, съгласно която имот 580 и имот без планоснимачен номер
са заснети с идентификатори 68134.1938.580 и
68134.1938.1132.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С предложения проект за изменение на плана
за регулация на кв. 23б се създават урегулирани
поземлени имоти XLVІ-580 и XLVІ-1132 по имотните граници на имотите, като за създаване на
достъп до УПИ XLVІ-580 се предвижда откриване
на задънена улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2.
Предвид горното са налице основанията на
чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 2, чл. 14,
ал. 4 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване са предвидени свободностоящи малкоетажни сгради с к.б. 7,50 м в
новите УПИ XLVІ-580 и XLVІ-1132, като сградата
в УПИ XLVІ-1132 е с нежилищна функция.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“
(Жм3*). Показателите на застрояване, отразени
в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 7.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Предвиденото с проекта откриване на задънена улица е мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1,
чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 4 ЗУТ, т. 7 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на кв.
23б за създаване на УПИ XLVI-580 и XLVI-1132;
изменение на план за улична регулация на улица
от о.т. 230а до о.т. 230в за създаване на задънена
улица от о.т. 230в1 до о.т. 230в2, в.з. Беловодски
път, по зелените и кафявите линии, цифри, букви
и щрих съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за УПИ XLVI-580 и
XLVI-1132, кв. 23б, в.з. Беловодски път, с корекциите с виолетов цвят съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8552
РЕШЕНИЕ № 425
от 10 юли 2014 г.
Във връзка с извършена служебна проверка
се установи, че е допусната очевидна фактическа
грешка в мотивите и разпоредителната част на
Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на
СОС, като в целия текст на решението погрешно
е написано XLVI-1132 вместо XLVIІ-1132.
Видно от представения проект, обяснителната
записка и приложените по преписката документи,
волята на административния орган е била да
одобри проект за изменение на план за регулация на кв. 23б за създаване на УПИ XLVI-580 и
XLVIІ-1132 и откриване на задънена улица от о.т.
230в1 до о.т. 230в2, кв. 23б, в.з. Беловодски път.
Изработването на ПУП – ИПР и ПЗ е допуснато със Заповед № РД-09-50-2048 от 23.12.2010 г.
на главния архитект на СО.
Със заявление вх. № ГР-94-С-61 от 26.04.2011 г.
е вне с ен п р о ек т з а одо бря ва не на П У П –
ИПР и ПЗ.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
което е удостоверено с писмо № 6602-407(2) от
30.05.2013 г. и писмо № 6602-407(4) от 29.10.2013 г.
от район „Витоша“.
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Проектът е съгласуван от отделите на НАГ
и е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-21 от 20.03.2012 г., т. 17.
Във всички текстови и графични документи
по административната преписка е записано УПИ
XLVIІ-1132.
Предвид горното и с оглед действителната
воля на административния орган е необходимо
извършване на поправка в разпоредителната част
на Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г.
на СОС в горния смисъл.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на
СОС, като в мотивите и разпоредителната част на
решението следва да се чете „УПИ ХLVII-1132“.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 23 по протокол № 55 от 23.01.2014 г. на СОС.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8553
РЕШЕНИЕ № 641
от 9 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-В-23 от 2.05.2012 г. от Васил Кирилов
Василев с искане за разрешаване изработването на
подробен устройствен план – парцеларен план за
външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15, м. В.з. Бистрица – разширение, район „Панчарево“. Към заявлението
са приложени: нотариален акт № 05, том I, peг.
№ 133, дело № 03 от 19.01.2005 г., скица от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15,
Заповед № РД-09-50-1614 от 19.12.2008 г. на главния
архитект на СО ведно с графичната част към нея,
предварителен договор № 1200466492 от 1.11.2011 г.
за присъединяване на обекти на потребители към
разпределителната електрическа мрежа, задание
и мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-64 от 25.09.2012 г., т. 17, е
прието мотивираното предложение и е предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура
при задължително спазване на условията на отделите на НАГ.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Със Заповед № РД-09-50-956 от 31.10.2012 г.
на главния архитект на Столичната община на
основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране на парцеларен план за изграждане
на кабелна линия от МТП в УПИ Х-79, кв. 43, в.з.
Бистрица – разширение, до имот с идентификатор
04234.6988.15 и план за застрояване на БКТП в
имот с идентификатор 04234.6988.15, землище
Бистрица, район „Панчарево“.
Със Заповед № РД-09-50-1071 от 11.12.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на кабелна линия от МТП в УПИ
Х-79, кв. 43, в.з. Бистрица – разширение, до имот с
идентификатор 04234.6988.15 и план за застрояване
на БКТП в имот с идентификатор 04234.6988.15,
землище Бистрица, район „Панчарево“.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-В-23 от 11.12.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-23 от 29.01.2013 г.
е внесен за одобряване проект за парцеларен
план за изграждане на кабелна линия от МТП в
УПИ IX-79, кв. 43, в.з. Бистрица – разширение, до
поземлен имот с идентификатор 04234.6988.15 по
КККР на с. Бистрица и ПЗ за БКТП в поземлен
имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР на
с. Бистрица с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-В-23 от 8.03.2013 г. на
заявителя е указано да отстрани нередовностите
по преписката.
Със заявление вх. № ГР-94-В-23 от 2.01.2014 г.
допълнително са представени: проект, съгласуван
от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-392 от
6.02.2013 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 14.02.2013 г., декларация за липса на дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО на 3.06.2013 г., и становище
№ 94-00-4597 от 27.12.2013 г. на директора на
РИОСВ – София, да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо рег. № 6602-6/4 от 27.03.2014 г. на кмета на
район „Панчарево“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г., т. 2, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7 от
Закона за енергетиката, което се установява от
представените в производството документ за собственост, скица от СГКК и предварителен договор
за присъединяване на обекти на потребители към
разпределителната електрическа мрежа.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
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чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7
ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изработването на ПУП се налага с оглед
обезпечаване в устройствено отношение на трасе на електропровод за захранване на имота на
заявителя.
Изработеният проект е в съответствие с чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен върху
данни от действащата кадастрална карта на с.
Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С изработения проект са определени площта
и размерът на сервитутите около трасето на
електропровода в съответствие с Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
По действащия ОУП на СО трасето, предмет
на плана, попада в устройствени зони Вилна зона
(Жв) и Жилищна зона с малкоетажно застрояване със специфични параметри (Жмз*), в които
съгласно т. 7 и 8 на приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО е допустимо изграждане както на
електропровод, така и на трафопост.
Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени
изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и 3 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7 и
8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Парцеларен план за изграждане на кабелна
линия от МТП в УПИ IX-79, кв. 43, м. В.з. Бистрица – разширение, до поземлен имот с иден-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

тификатор 04234.6988.15 по КККР на с. Бистрица,
район „Панчарево“, по червените линии съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване на БКТП в поземлен
имот с идентификатор 04234.6988.15 по КККР
на с. Бистрица, м. Богдана, район „Панчарево“,
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

8602

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 688
от 23 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Е-55 от 2.11.2009 г. от Елена
Георгиева Богоева с искане за даване на съгласие
за изработване на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация за УПИ
I-182, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186 и УПИ
VІІ – „за озеленяване“, от кв. 10; УПИ I – „за
кметство, управление клон на АПК, търговия,
услуги и обществено хранене“, и УПИ II – „за
озеленяване“, от кв. 11; улица по о.т. 88 – о.т.
90 – о.т. 91; м. С. Кътина, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: скица с предложение за изменение на ПУП с обяснителна
записка; скица за УПИ II-189 изх. № 0101-788 от
30.05.2009 г. от район „Нови Искър“; нотариален
акт № 197, том IV, дело № 359 от 26.04.1979 г. за
имот с площ 1450 кв. м на името на Игнат Григоров
Гогов и Георги Григоров Гогов, удостоверение за
наследници изх. № 75 от 20.08.2009 г. от кметство – с. Кътина, на името на Георги Григоров
Гогов, удостоверение за наследници изх. № 213
от 2.04.2009 г. от район „Нови Искър“ на името
на Игнат Григоров Гогов.
Приложеното мотивирано предложение е
разгледано от отделите на НАГ по специалности.
Отдел „Правен“ е предложил ОЕСУТ да прецени
целесъобразността на искането.
Преписката е докладвана в ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г.,
т. 19, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура
при задължителното спазване на изискванията
на отделите в НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-924 от 14.06.2010 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ИПРЗ.
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Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в район „Нови Искър“ и до заявителя с писмо
изх. № ГР-94-Е-55/2009 от 16.06.2010 г.
Със заявление от 10.12.2010 г. заявителят е
внесъл проект за ИПРЗ за кв. 10, кв. 11 и кв. 26,
м. С. Кътина, район „Нови Искър“.
Със заявление от 21.01.2011 г. към преписката в НАГ са внесени геодезическо заснемане и
експертна оценка на съществуващата растителност, заверени от дирекция „Зелена система“ при
СО – изх. № 94-Е-СП-68 от 20.12.2010 г.
Проектът е изпратен в район „Нови Искър“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
писмо изх. № ГР-94-Е/2009 от 17.01.2011 г.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“ и
„БДПР“ – „ИМ“ при НАГ – СО.
С писмо от 21.06.2011 г. заявителят е уведомен,
че следва да съгласува проекта с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД, „Софийска вода“ – АД,
и „БТК“ – ЕАД.
С писмо изх. № 6602-156 от 31.05.2011 г. проектът е изпратен от район „Нови Искър“ в НАГ.
Писмото съдържа информацията, че при съобщаването не са постъпили възражения по проекта.
Проектът е докладван и разгледан от ОЕСУТ,
като с решение по т. 28 от протокол № ЕС-Г-58
от 5.07.2011 г. е върнат за допълнително обявяване по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, изискано
е съгласуване с „Басейнова дирекция“ – Дунавски район, Плевен, и е указано да се изпълнят
изискванията на отдел „БДПР“ – „КТ“, дадени
в заповедта за допускане, а именно – промяната
на уличната мрежа да е придружена с ПТКП по
чл. 51 от Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ.
С писмо изх. № ГР-94-Е-55/2009 от 26.07.2011 г.
проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за
съобщаване на всички заинтересовани лица.
С писмо от 9.08.2011 г. заявителят внася в НАГ
съгласуване с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД, от 21.07.2011 г., „Софийска вода“ – АД
(№ ТУ-2929 от 27.11.2011 г.), и „Басейнова дирекция“ – Плевен (констативен протокол № 2-ИИ856 от 28.07.2011 г.).
С писмо изх. № 6602-156 от 29.09.2011 г. главният архитект на район „Нови Искър“ удостоверява,
че в законоустановения срок не са постъпили
възражения по проекта.
Проектът е докладван и разгледан от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-80 от 11.10.2011 г.,
т. 23, с предложение главният архитект на СО да
издаде заповед за одобряването му.
След преглед в сл у жебен поря дък отдел
„Правен“ връща преписката със становището,
че е необходимо проектът да се съобщи чрез
обявление в „Държавен вестник“, както и да се
проведе обществено обсъждане в съответствие
с чл. 128, ал. 5 ЗУТ и чл. 12 ЗУЗСО.
С писма от 27.02.2012 г. обявлението е изпратено в „Държавен вестник“, а проектът – в района
за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-156 от 9.05.2012 г. район
„Нови Искър“ удостоверява, че проектът е надлежно съобщен, проведено е обществено обсъждане
и в законоустановения срок не са постъпили
възражения. Към писмото са приложени прото-
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кол на основание чл. 14 и 15 НРНПОО, Заповед
№ РД-09-267 от 27.03.2012 г. на кмета на район
„Нови Искър“, съобщения – копие от „Държавен
вестник“, бр. 19 от 6.03.2012 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУ Т и с решение по протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г.,
т. 24, е върнат за преработка върху влязлата
в сила кадастрална карта и за представяне на
комбинирана скица по смисъла на чл. 16, ал. 3
ЗКИР между действащия регулационен план и
кадастралната карта.
Представен е преработен проект, който е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-61 от 11.09.2012 г., т. 3.
С писмо вх. № ГР-94-Е-55/2009 от 3.04.2013 г.
заявителят внася преработен проект съгласно последните изисквания на отдел „Правен“, писмени
съгласия от заинтересованите лица, комбинирана
скица по смисъла на чл. 16, ал. 3 ЗКИР между
действащия ПР и КККР, становище от директора
на РИОСВ – София, положително становище по
проекта за ИПРЗ от кмета на с. Кътина.
Във връзка със становищата на отдел „Правен“ проектът е преработен неколкократно до
изпълнение на всички поставени изисквания.
Окончателният проект е разгледан и приет с
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г.,
т. 2, и № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 22, с решение
проектът да се изпрати в СОС за одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Устройствената процедура се провежда по
реда на § 124 ПЗРЗУТ.
Административното производство е инициирано от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, което се установява от приложените
документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Подробният устройствен план ПРЗ на м. С.
Кътина е одобрен със Заповед № РД-50-09-357
от 31.10.1985 г.
Със Заповед № РД-18-6 от 13.01.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастрална карта за територията.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С предложения проект за изменение на плана
за регулация е предвидено урегулиране на УПИ
I-182, УПИ II-189, УПИ III-188 и УПИ V-186, кв.
10, по имотни граници на съответните ПИ и
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изменение на уличнорегулационните линии от
о.т. 88 до о.т. 91, одобрени със Заповед № РД- 5009-357 от 31.10.1985 г.
Предвидено е изменение на уличната регулация: от о.т. 88 – о.т. 91 – о.т. 245, о.т. 23а – о.т.
88 – о.т. 102 – о.т. 104а, о.т. 103 – о.т. 104а, о.т.
103 – о.т. 165 с цел уличнорегулационните линии
да минават по съществуващи на място асфалтирани улици, като се създават нови улици с
осови точки по о.т. 23а – о.т. 22а – о.т. 88а; о.т.
88б – о.т. 88в – о.т. 88г – о.т. 88д – улица-тупик;
по о.т. 91а – о.т. 91б – о.т. 91в – о.т. 91г – о.т.
91д – о.т. 9191е; по о.т. 101а – о.т. 102а – о.т.
102б – о.т. 102в – о.т. 102г – о.т. 102д – о.т. 104а;
по о.т. 102г – о.т. 103а – о.т. 103б.
С изменението на уличната регулация се
променят границите на кв. 10, кв. 11 и кв.
26, като се обособяват нови: в кв. 10 – УПИ
І-182 – „за обществено обслужване“, УПИ II189, УПИ III-188, УПИ V-186, УПИ VII – „за
озеленяване“, УПИ VIII-188 – „за обществено
обсл у ж ване“, У ПИ I X-180 – „за общест вено
об с л у ж ва не“, У П И Х-178 – „за о бщес т вено
обсл у ж ване“, У ПИ X I-179 – „за общест вено
обслужване“, У ПИ ХII-189 – „за обществено
обслужване“, УПИ XIII-900; в кв. 11 – УПИ
I – „за озеленяване“; кв. 26 – У ПИ XIII-397,
УПИ XIV-395, 396 и УПИ XV-394. Имотите се
урегулират по имотни граници на ПИ.
Предвид горното са налице основанията на
чл. 134, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 4 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм),
„Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в градския район“ (Оз1) и „Терени
на локални градини и озеленяване“ (Тго). Показателите на застрояване, отразени в матрицата
върху плана, отговарят на предвидените в ОУП
на СО съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 7, 16 и 33.
Изменението на плана се одобрява при спазване на минимално допустимите разстояния
към вътрешните регулационни линии съгласно
изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
Спазено е и изискването на чл. 12 ЗУЗСО за
допускане на застрояване в устройствени зони на
зелената система след провеждане на обществено
обсъждане.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му, в съответствие е изпълнението на Рамковата
програма за прилагане на ОУП на СО и не се
предвижда изразходване на бюджетни средства
от Столична община.
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С проекта се предвижда изграждане на обект
публична общинска собственост (улици) и по
смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС и съгласно правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7 ЗОС, органът,
компетентен да приеме подробния устройствен
план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и
ал. 3 ЗУТ, устройствена категория по т. 4 (Жм)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-60 от 5.08.2014 г., т. 2,
и № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 22, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на м. С.
Кътина, район „Нови Искър“, кв. 10, УПИ I-182,
УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186 и УПИ
VII – „за озеленяване“; кв. 11, УПИ I – „за кметство, управление клон на АПК, търговия, услуги и
обществено хранене“, и УПИ II – „за озеленяване“;
кв. 26, УПИ XIII-387, УПИ XIV-395, 396 и УПИ
XV-394; улица по о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 90 – о.т. 91;
улица по о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 – о.т. 104 – о.т.
104а; улица по о.т. 23а – о.т. 22 – о.т. 88 за създаване на нови кв. 10, УПИ I-182 – „за обществено
обслужване“, УПИ II-189, УПИ III-188, УПИ V-186,
УПИ VII – „за озеленяване“, УПИ VIII-188 – „за
обществено обслужване“, УПИ IХ-180 – „за обществено обслужване“, УПИ Х-178 – „за обществено обслужване“, УПИ XI-179 – „за обществено
обслужване“, У ПИ ХII-189 – „за обществено
обслужване“, УПИ XIII-900; кв. 11, УПИ I – „за
озеленяване“; кв. 26, УПИ XIII-397, УПИ XIV-395,
396 и УПИ XV-394; нови улици по о.т. 23а – о.т.
22а – о.т. 88а; о.т. 88б – о.т. 88в – о.т. 88г – о.т.
88д; по о.т. 91а – о.т. 91б – о.т. 91в – о.т. 91г – о.т.
91д – о.т. 9191е; по о.т. 101а – о.т. 102а – о.т.
102б – о.т. 102в – о.т. 102г – о.т. 102д – о.т. 104а;
по о.т. 102г – о.т. 103а – о.т. 103б по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и зачерквания с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване в м. Кв.
Кътина, кв. 10, УПИ I-182 – „за общестено обслужване“, II-189, III-188, VIII-181 – „за обществено обслужване“, IХ-180 – „за обществено обслужване“,
Х-178 – „за обществено обслужване“, XI-179 – „за
обществено обслужване“, и УПИ ХII-189 – „за
обществено обслужване“, при максимална кота
корниз на сградите 10 м съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8554

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1527
от 21 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 29.01.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I-291, общ., кв. 23, м.
Левски – зона В, ул. Станислав Доспевски (бив
ша), общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 168 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.01.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8534
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РЕШЕНИЕ № 1528
от 21 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 № 561 от
10.10.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 3.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазинно помещение, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 180, между вх. А и вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 125 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.01.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8535
РЕШЕНИЕ № 1529
от 21 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 № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 4.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с
идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512,
м. ГГЦ Зона Г-14), София, ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна
София – 2000“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (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 2.02.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8536
РЕШЕНИЕ № 1530
от 21 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 № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 10.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 17
(образуван от части на бивши ПИ с пл. № 14 и пл.
№ 15) в УПИ – „За ОЖС и КОО“, кв. 199, София,
бул. Тодор Александров 22 – 30, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на
район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 176 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.02.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8537

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1531
от 21 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 № 253 от
28.04.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 5.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.1385.2229 в УПИ III – „За ОЖС“, кв. 57, м.
Бул. Ломско шосе, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 74 000 лв. (Сделката
се облага с 20  % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.02.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
8538

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 639
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на обект: „Кабелно трасе 20 kV от съществуващ
стълб в имот с № 067022 (пасище – общинска
собственост) до имот с № 062006, местност Мучова чука, в землището на с. Дъбрава, община
Благоевград, минаващо през имот с № 443 (полски път – общинска собственост), имот с № 434
(полски път – общинска собственост)“.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
8511

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

РЕШЕНИЕ № 656
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общия устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 043004 в
местността Баба Анка, землището на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на
жилищна устройствена зона „Жм“ със следните
устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м.
Максимална стойност на Кинт. – 1,2.
Плътност на застрояване – максимум 60 %.
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

8574

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 657
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общия устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, по проект на Църковно
настоятелство на с. Изгрев, отнасящ се за част от
имот с № 000132, попадащ в отдел 169, подотдел
„А“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, с
цел предвиждане на жилищна устройствена зона
„Жм1“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 8 м.
Максимална стойност на Кинт. – 0,9.
Плътност на застрояване – максимум 40 %.
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

8575

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 661
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общия устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение
№ 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 000210 в
местността Делвино, землището на с. Делвино,
община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона „Жм1“ със следните
устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 8 м.
Максимална стойност на Кинт. – 0,9.
Плътност на застрояване – максимум 40 %.
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

8576

Председател:
Р. Тасков

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 662
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общия устройствен
план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на
Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.102.34 в местността Айдаровско
дере по кадастрална карта на Благоевград с цел
предвиждане на жилищна устройствена зона
„Жм1“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 8 м.
Максимална стойност на Кинт. – 0,9.
Плътност на застрояване – максимум 40 %.
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

8577

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 367
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 ЗОС и решение
на ЕСУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП за промяна предназначението на част от имота – горска територия, на ПИ
217014 по чл. 111 ЗУТ за обект: „Хидротехнически
и площадков енергиен обект към „Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград“, землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450,
община Велинград.
2. Задължава кмета на община Велинград
да извърши законоустановените процедури по
изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
8545

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 1111
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за канализационно отклонение от съществуващ канализационен колектор
през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
48489.5.2 и 48489.2.432 – публична общинска собственост; ПИ с идентификатори 48489.2.629 (бивш
48489.2.456) и 48489.2.455 за ПИ с идентификатор
48489.2.544 по кадастралната карта на гр. Монтана,
местност Сланището.
Проектът за трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

8591

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 986
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 108, ал. 2, т. 5, чл. 128, ал. 2, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – план-схеми за линеен обект:
„Кабели 20 kV за захранване на нова ВС 20/20
kV за външно ел. захранване на курортен комплекс Свети Влас, подобект – Клуб хотел, в УПИ
І-202,223, кв. 1 по плана на „СБР – Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг, м. Скеля, м.
Юрта – Балкана, с идентификатор по одобрена
КК 51500.31.14, землище гр. Несебър“, през имоти
с идентификатори по одобрена кадастрална карта: ПИ 51500.506.42 с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица, ПИ 51500.31.43,
51500.31.42, 51500.31.32, 51500.31.41, 51500.31.40 и
51500.31.39 с трайно предназначение на територията:
за територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път, и имот, записан в КР
на АК на „Слънчев бряг“ – АД, с идентификатор
ПИ 51500.505.295, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за второстепенна улица. Трасето на
линейните схеми започва като продължение на
трасето от ПС „Хелиос“ 110/20 kV в ПИ 39164.13.61
в землището на с. Кошарица, преминава по местния
път Кошарица – Несебър, пресича главния път Бургас – Варна, което трасе е предмет на процедиран
към настоящия момент ПУП – ПП, и по тротоари
на улица от регулацията на к.к. Слънчев бряг от
т. 58 до т. 111 от координатния регистър на чупките
на трасето на устройствената план-схема достига до
ПИ 51500.31.14 до нова възлива станция 20/20 kV.
Дължината на трасето на линейните план-схеми
е 1710 м и се създава сервитут с ширина 0,60 м от
двете страни на трасето с обща площ 2052 кв. м
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

8565

Председател:
Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 987
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Реконструкция и изместване на трасе на кабели
20 kV на ЕП „Влас“ и ЕП „Септемврийче“ от
бивш ПИ 11538.1.3, понастоящем ПИ 11538.1.184
и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м.
Юрта, землище гр. Свети Влас“, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на съоръжението
започва от съществуващ ЖР 56 в ПИ 11538.504.539
до ново ЖР 952-90 в ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват от имот 11538.504.539,
урбанизирана територия с дължина на трасето
5,65 м, преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на трасето 34,33 м, с трайно предназначение
на територията: земеделска, и начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето
141,38 м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, и влиза в
ПИ 11538.1.99, урбанизирана територия с дължина
на трасето 4,52 м. Общата дължина на цялото
трасе е 185,88 м, с определен сервитут 1,10 м от
едната страна и 2 м от другата страна на трасето съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов
8566
РЕШЕНИЕ № 988
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ
на к.к. Слънчев бряг-Изток в частта му за УПИ
ІV в кв. 9 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-Изток,
идентичен с имот с идентификатор 51500.505.59
по КК на гр. Несебър.
Устройствените показатели се завишават,
за да се регламентира бъдеща надстройка на
съществуващата сграда в имота. С оглед факта,
че УПИ ІV (ПИ 51500.505.59) попада частично в
зона „А“ и частично в зона „Б“, съгласно ЗУЧК
се предлагат различни устройствени показатели
за частите от имота, попадащи в двете зони.
За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „А“, която
е на площ 81,5 кв. м, се установява устройствена
зона „Од“ със следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване=20 %; Нкорниз=7,5 м;
Кинт.=0,5; и минимално озеленена площ – 70 %.
За частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б“,
която е на площ 1202,5 кв.м, се установява устройствена зона „Ок“ със следните устройствени
показатели: Плътност на застрояване=70,7 %;
Нкорниз=10 м; Кинт.=1,5; и минимално озеленена
площ – 29,3 %.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

В частта от УПИ ІV, попадаща в зона „Б“,
плътността на застрояване е по-висока от максимално допустимата, а озеленената площ е
по-малка от минимално допустимата поради
наличието на заварена сграда в имота, законно
изградена, съгласно устройствените показатели
на предходно действащ ПУП – ПЗ, одобрен със
Заповед № 1152 от 29.12.2004 г. на кмета на община Несебър.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

8567

Председател:
Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 989
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 4 и 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имоти пл. № 486 и № 561 по КВС на
с. Равда.
С настоящия проект регулационните граници
се провеждат по имотните граници на имоти
с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17,
610 56 . 5 01. 58 2 , 610 56 . 5 01. 58 3, 610 56 . 8 01. 8 5 4 ,
61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26,
61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва
тази по отменения план. От имот 61056.501.29 се
обособява УПИ І-486 в кв. 35а с площ 366 кв. м,
от имот 61056.501.28 се обособява УПИ VІІ-486 в
кв. 35а с площ 426 кв. м, от имот 61056.501.27 се
обособява УПИ VІ-486 в кв. 35а с площ 438 кв. м,
от имот 61056.501.26 се обособява УПИ V-486 в
кв. 35а с площ 389 кв. м, от имот 61056.501.24 се
обособява УПИ ІV-561 в кв. 35а с площ 383 кв. м,
от имот 61056.501.25 се обособява УПИ ІІ-486 в
кв. 35а с площ 728 кв. м, от имот 61056.501.582 се
обособява УПИ ІV-486 в кв. 60а с площ 417 кв. м,
от имот 61056.501.583 се обособява УПИ V-486 в
кв. 60а с площ 408 кв. м, от имот 61056.501.585 се
обособява УПИ VІ-561 в кв. 60а с площ 337 кв. м,
от имот 61056.501.17 се обособява УПИ ІІ-486 в
кв. 60а с площ 1231 кв. м, от имот 61056.501.547 се
обособява УПИ І-561 в кв. 60а с площ 440 кв. м,
УПИ ІХ-486 в кв. 60а с площ 395 кв. м, УПИ
Х-486 в кв. 60а с площ 395 кв. м.
За новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс“ и максимална височина на застрояване Н=10 м и се установяват устройствени
показатели, както следва:
за УПИ ІІ-486 в кв. 60а – Кплътност=45 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ І-561 в кв. 60а – Кплътност=39 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ ІV-486 в кв. 60а – Кплътност=37 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
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за УПИ V-486 в кв. 60а – Кплътност=39 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ VІ-561 в кв. 60а – Кплътност=39 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ VІІ-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ ІХ-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ Х-486 в кв. 60а – Кплътност=36 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ І-486 в кв. 35а – Кплътност=35 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ ІІ-486 в кв. 35а – Кплътност=42 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 33 %;
за УПИ ІV-561 в кв. 35а – Кплътност=39 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ V-486 в кв. 35а – Кплътност=39 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ VІ-486 в кв. 35а – Кплътност=37 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %;
за УПИ VІІ-486 в кв. 35а – Кплътност=37 %,
К интензивност=1,5, и минимално озеленена
площ – 50 %,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов

8568
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 377
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ и ПП на трасе за
външно електроснабдяване за УПИ 54.20 – жил.
строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
8578
РЕШЕНИЕ № 378
от 20 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет „Родопи“, област Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване за УПИ 51.33 – жилищно
строителство.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
8579

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-Запад в частта му за УПИ VІІ293 в кв. 4402 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-Запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.545
по КК на гр. Несебър, с който имотът се отрежда
„За сгради за отдих и курорт“ и се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване = 30 %; Нкорниз=15 м; Кинт.=1,5;
и минимално озеленена площ – 50 %, в устройствена зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

РЕШЕНИЕ № 1047
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
решение по т. 10 от протокол № 10 от 17.09.2014 г.
на Общинския експертен съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект
„Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм 2 – ВС
„Буджака“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол,
с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.9.115,
67800.8.321, 67800.8.318, 67800.8.978, землище на
гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.

Председател:
Б. Филипов

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 991
от 20 ноември 2014 г.
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РЕШЕНИЕ № 1048
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
решение по т. 8 от протокол № 10 от 17.09.2014 г.
на Общинския експертен съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект
„Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм 2 – ВС
„Буджака“ – ТП „Мапи“, землище гр. Созопол,
с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145,
67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.318, 67800.8.978,
землище на гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.

8608

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 1049
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и решение по т. 9 от протокол
№ 10 от 17.09.2014 г. на Общинския експертен
съвет – Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕС, за ПУП – ПП
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект
„Кабелно захранване 20 kV 3х (1х400) мм 2 – ТП
„Мапи“ – ТП „Стара Загора“, община Созопол,
с трасе и сервитути в обхват на ПИ 67800.54.145,
67800.9.115, 67800.9.128, 67800.8.321, землище на
гр. Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.

8609

Председател:
Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 417
от 1 декември 2014 г.
Във връзка с Разрешение № 39 от 12.02.2014 г.
на областния управител на област Търговище за
допускане изработването на комплексен проект
за инвестиционна инициатива за линеен обект
на техническата инфраструктура „Проектиране
и изграждане на оптични кабелни трасета с
цел развитие на високоскоростен широколентов
достъп в България посредством изграждането на
критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ за обект: „Развитие
на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична,
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защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура“, подобект: „Оптична кабелна
линия Търговище – Омуртаг и селищна мрежа
на територията на община Омуртаг“, и искане
с вх. № 04.06-2 от 2.10.2014 г. от Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
и издаване на разрешение за строеж по реда на
чл. 150 ЗУТ, допълнено с писма вх. № 04.06-2(3)
от 15.10.2014 г. и вх. № 04.06-2(24) от 25.11.2014 г.
въз основа на решение на Областния експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ 1 от 14.11.2014 г. за разглеждане на комплексния
проект за инвестиционна инициатива в обхват:
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасето Търговище – Омуртаг; план-схема към
ПУП и трасировъчен план; работен проект по
части: Технологична, Въвеждане на ОК в помещения, Конструктивна, Временна организация
и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност, както и
въз основа на представените следни документи:
комплексен доклад за оценка на съответствието
със съществените изисквания към строежите
№ 009-ВG161РО001 от 30.09.2014 г., изготвен от
„Дарис“ – ООД, ЕИК 130125861, със седалище
и адрес на управление София, ул. 22 септември
12 – 14, представлявано от Божидар Динков Давидов, удостоверение № РК-0283 от 12.09.2014 г.
на МИП – ДНСК , ва ли дно до 12.09.2019 г.,
Споразумение за сътрудничество от 17.04.2012 г.
между Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
и Община Омуртаг; разрешение № РСПП-29
от 30.07.2014 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на подземни
и надземни проводи и съоръжения в обхвата
на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“,
разрешение № 12 от 31.07.2014 г. за специално
ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт
на подземни и надземни проводи и съоръжения в
обхвата на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Търговище,
становище изх. № 95-К-140 от 2.07.2014 г. от
„БТК“ – ЕАД, становище № 15213 от 16.06.2014 г.
от Областна дирекция на МВР – сектор „Пътна полиция“, становище № 12 от 28.07.2014 г.
от Регионална дирекция ПБЗН – Търговище,
писма изх. № 2490 от 16.05.2014 г. и изх. № 6062
от 21.11.2014 г. от РИОСВ – Шумен, писмо изх.
№ ЕPRG-2137 от 20.05.2014 г. от „ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи“ – АД, писмо изх. № 82 от 28.04.2014 г. от
„В и К“ – ООД, Търговище, писмо изх. № 230 от
12.05.2014 г. от „Черноморска технологична компания“ – АД, препис от протокол от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на Община Търговище с вх. № 04-06-2(22) от
14.11.2014 г., съгласувателно писмо изх. № 1077
от 20.11.2014 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Долен Дунав, както и пълномощно рег.
№ 0094-1159 от 28.03.2014 г. на нот. с рег. № 358
в район Р.С. София, декларация за строителната стойност на разглеждания строеж, платена
такса за одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж с платежни
нареждания от 29.10.2014 г. на „Банка“ – ДСК,
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Централно управление, по сметка на Областна
администрация – Търговище, съгласно Тарифа
№ 14 за таксите, които се събират в системата
на МРРБ и областните управители и на основание чл. 150, ал. 6 във връзка с чл. 93, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам комплексен проект за инвестиционна
инициатива – ПУП – парцеларен план, плансхема към ПУП и трасировъчен план и работен
проект за обект: „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“,
подобект: „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг и селищна мрежа на територията
на община Омуртаг“.
Обектът е определен като трета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния
управител на област Търговище пред Административния съд – Търговище.

8580

Областен управител:
Св. Бонев

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 583
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 215, ал. 4 ЗУТ и предложение
на кмета на общината Общинският съвет – с.
Лесичово, изменя Решение № 482 от 17.02.2011 г.
(ДВ, бр. 26 от 2011 г.), взето с протокол № 66
от 17.02.2011 г., като заменя израза „в 14-дневен
срок“ с израза „в 30-дневен срок“.
Председател:
Кр. Пунтев
8551
43. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 ноември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6288096
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2395171
Инвестиции в ценни книжа
22729569
Всичко активи:
31412836
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10830021
Задължения към банки
5984239
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6869664
Задължения към други депозанти
2432738
Депозит на управление „Банково“
5296174
Всичко пасиви:
31412836
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 ноември 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
33545
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1495735
Дълготрайни материални и
нематериални активи
148734
Други активи
7674
Депозит в управление „Емисионно“
5296174
Всичко активи:
6981862
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2791895
Други пасиви
20161
Всичко задължения:
2812056
Основен капитал
20000
Резерви
4089216
Неразпределена печалба
60590
Всичко собствен капитал:
4169806
Всичко пасиви:
6981862
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
8520
47. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98
от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98
от 2014 г.) и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1,
т. 2 ЗУТ, чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от
Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите
за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни
мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-74
от 1.12.2014 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, за обект:

„Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща
тръбна канална мрежа в участък Русе – Велико
Търново“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8595
48. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от
2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, чл. 5,
ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35 от
2012 г. за правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-75 от 1.12.2014 г. на
„Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа
в участък Панагюрище – Пазарджик – Пловдив“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
8596
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49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 52, ал. 5 и 6 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от
2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ (в редакцията
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.)
и ал. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ, чл. 5,
ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35 от
30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-76 от 1.12.2014 г. на
„Мобилтел“ – ЕАД, за обект: „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща тръбна канална мрежа
в участък Пловдив – Хасково“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8597
62. – Димитър Манолов – председател на
Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. освобождават се като
членове на надзорния съвет: Йордан Атанасов
Христосков, Петя Николова Евтимова, Любомир Стефанов Бакаливанов, Владимир Георгиев Петров и Владимир Теофилов Туджаров;
2. определят се за членове на надзорния съвет:
Ивайло Георгиев Калфин, Гълъб Спасов Донев,
Адам Драганов Перенски, Илияна Йорданова
Владова и Филип Симеонов Кирев.
8562
94. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурси
за заемане на академичната длъжност професор:
по професионално направление 1.2. Педагогика
(Педагогика, Предучилищна педагогика) – един;
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство, специалност „Музикознание и
музикално изкуство (музикална естетика)“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в АМТИИ, ул. Т.
Самодумов 2, ет. 3, стая 34, тел. 032/601 477.
8581
9. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2014/2015 г. в
съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г.
на МС и Решение № 3 от 26.11.2014 г. на Академичния съвет:
Докторски програми

Пол и т и че ск а и коном и я
(микроикономика и макроикономика)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)

Обучение, финансирано от държавата
редовна

задочна

2

1

8
1
2
1

2
1
2
1
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Обучение, финансирано от държавата
редовна

задочна

Статистика и демография

3

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

7
1
2

1
1
1

2

1

С ве т овно с т опа нс т во и
МИО

1

3

Планиране

3

2

Икономика и управление
(по отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
2

3
1
2

Социално управление

4

1

Маркетинг

3

2

Всичко:

43

26

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Кандидатите подават следните документи:
заявление; автобиография; диплома за висше
образование (окс „магистър“ и приложението
към нея) или нотариално заверено копие; документ, удостоверяващ платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
8582
37. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академичните длъжности
професори по: професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Библиотечно-информационни изследвания и образование – интеграционни процеси и
управление на проекти) – един, за нуждите на
катедра „Библиотечен мениджмънт“; професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на
знанието в библиотеката) – един, за нуждите на
катедра „Библиотечни науки“; главен асистент
по професионално направление 9.1. Национална
сигурност (Информационен анализ и управление
на знанията в сектора за сигурност) за нуждите
на катедра „Национална сигурност“, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите – адрес: бул. Цариградско
шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970-85-98,
www.unibit.bg.
8583
81. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално направление 5.4. Енергетика (Промишлена топлотехника), Корабостроителен факултет, катедра
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„Топлотехника“, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, отдел „Човешки ресурси“, тел.
052/383-284.
8557
75. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Агрохимия“ – един; доценти
в област на висше образование: 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Растениевъдство“ – един; 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност „Микология“– един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 65 44 54.
8585
8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
специалност „Маркетинг“ – един, за нуждите на
факултет „Бизнес и мениджмънт“; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност
„Акушерки“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.
bg); подаване на документи – отдел „Развитие
на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.:
082/888-455; 0882390043.
8584
15. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Биологически
науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към
института със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8529
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на местност Надежда 4 с придружаващите го материали и схеми в граници:
северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87,
ул. Ген. Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), ул.
Христо Силянов (от о.т. 159 до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе (от о.т. 82 до о.т.
2). Проектът е изложен в район „Надежда“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
8560
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на местност Надежда 3 с при-
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дружаващите го материали и схеми в граници:
северните граници на квартали 11, 10а, 36 и
67, осовата линия на бул. Ломско шосе (от о.т.
9 до о.т. 126), ул. Христо Силянов (от о.т. 126
до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат (от о.т. 79 до о.т.
3). Проектът е изложен в район „Надежда“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
8561
35. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и работен устройствен
план (РУП) за УПИ XVIII-1, 28 – „за смесено
предназначение“, кв. 53, 11 м.р., Варна, и улична
регулация от о.т. 3426 до о.т. 3434. Проектът е
изложен в техническата служба на район „Одесос“ при Община Варна, стая 305, в понеделник
и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат изработените планове и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на район „Одесос“.
8570
22. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за поправка и попълване на
кадастралния план и изменение на ПУП (подробен
устройствен план) – ПР (план за регулация) на с.
Делчево, община Исперих, област Разград. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8572
23. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за поправка и попълване на
кадастралния план и изменение на ПУП (подробен
устройствен план) – ПР (план за регулация) на с.
Къпиновци, община Исперих, област Разград. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Исперих, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8573
24. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПР за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ,
УПИ Х в кв. 215, УПИ І и УПИ V в кв. 225 по
регулационния план на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич. Проектът се намира в
отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят със същия и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
проекта до общинската администрация, Каварна.
8542
60. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ подземен елек-
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тропровод НН с обща дължина 68 м, започващ от
съществуващ ТП до ПИ № 130008, м. Ливадите
по КВС на землище Дебращица, преминаващо
през ПИ № 001536 – туристическа база, и ПИ
№ 000399 – местни пътища, общинска собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
8543
63. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия
с обща дължина 840 м от края на регулацията
на гр. Пазарджик до края на регулацията на с.
Ивайло, разположен в сервитута на общински път
Пазарджик – с. Ивайло, означен като ПИ с идентификатор 55155.11.61 в землището на гр. Пазарджик
и като ПИ № 000108 по КВС на землище Ивайло.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
8544
3. – Областният управител на област Силистра
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за
строеж № ДС-12-1 от 25.11.2014 г. за обект: „ЛОТ 82
Път III – 235, участък I „Път II – 23 – Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец – Главиница“ от км 0+000 до км 25+178,92“. Строежът попада
на територията на област Силистра. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж заедно
с одобрения инвестиционен проект може да бъде
обжалвано по законосъобразност пред Върховния
административен съд чрез областния управител
на област с административен център Силистра в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
8541
36. – Община Угърчин на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици на поземлени
имоти в масив 40 по кадастралната карта на землището на с. Славщица, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: ел. схема към ПУП – ПРЗ,
обслужваща ПИ № 67057.40.173, в м. Малкия рът,
с. Славщица, община Угърчин, обособен в УПИ
І-175, УПИ ІІ-176, УПИ ІІІ-177 и УПИ ІV-178,
отреден „За фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия“. Парцеларният план с ел.
схемата, приложена към него, е изложен в стая
106 на Община Угърчин. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ обявлението подлежи на
обжалване чрез кмета на община Угърчин до
общинската администрация.
8571

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „1990 – Медик“ с последен
известен адрес София, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 12635/2014 г., образувано
по жалба на Божидар Стоянов Стоянов против
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решение № 4061 от 19.06.2014 г., постановено по
адм. д. № 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав.
Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.
8599
Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „Артех“ с последен известен
адрес София, да се яви в съда като ответник по
адм. дело № 12635/2014 г., образувано по жалба
на Божидар Стоянов Стоянов против решение
№ 4061 от 19.06.2014 г., постановено по адм. д.
№ 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав.
Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.
8605
Върховният административен съд, второ отделение, призовава ЖСК „ВМЕИ – 1“ с последен
известен адрес София, да се яви в съда като ответник по адм. дело № 12635/2014 г., образувано
по жалба на Божидар Стоянов Стоянов против
решение № 4061 от 19.06.2014 г., постановено по
адм. д. № 10627/2012 г. по описа на АССГ, 24 състав.
Делото е насрочено за 28.01.2015 г. от 9 ч., зала 1.
8606
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил допълнителен протест
на прокурор Свела Иванова при Окръжна прокуратура – Ловеч, срещу Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ловеч, приета с
Решение № 392 от 11.06.2013 г. на ОбС – гр. Ловеч,
както и последващите изменения и допълнения на
наредбата, приети с решения: № 479 от 26.09.2013 г.,
№ 546 от 19.12.2013 г., № 625 от 27.03.2014 г., № 638
от 27.03.2014 г., № 653 от 24.04.2014 г. и № 696
от 26.06.2014 г. на ОбС – гр. Ловеч, по което е
образувано адм. дело № 8/2014 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
8586
Казанлъшкият районен съд, гражданска колегия, V граждански състав, призовава Аркън
Шимшек, турски гражданин, роден на 14.05.1973 г.,
с последен адрес Република Турция, област Маниса, гр. Салихли, кв. Джумхурийет, бул. Гюрсел
32, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 26.01.2015 г. в 8,45 ч. като ответник по
гр. д. № 2116/2014 г., заведено от Мая Иванова
Шимшек, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
8539
Софийският районен съд, 59 състав, призовава
Емил Димитров Веселинов с последен известен
адрес София, бул. Христо Смирненски 48, ет. 2,
ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 2.02.2015 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 29774/2007 г., заведено от „Кредибул“ – АД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8590
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Али Тоган, гражданин на Турция,
с неизвестен адрес и без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 2646/2014 г., заведено от Дора
Петкова Тоган от Ямбол, ул. Бунар Хисар 2, по
чл. 49 СК, като му указва, че в 2-седмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на
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книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
8540
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 11/2013 г. на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 622 ТЗ прекратява
производството по несъстоятелност на сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност“, рег.
по ф.д. № 92/2008 г. по описа на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2, представлявано от
Миглена Асенова Бусерска, на основание чл. 632,
ал. 4 ТЗ; заличава от фирмения регистър без
правоприемник сдружение с нестопанска цел
„Добросъвестност“, рег. по ф.д. № 92/2008 г. по
описа на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Габрово 2,
представлявано от Миглена Асенова Бусерска, на
основание чл. 632, ал. 4 ТЗ. Решението подлежи
на обжалване с въззивна жалба пред Варненския
апелативен съд в 7-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ на основание чл. 633,
ал. 1 във връзка с чл. 613а, ал. 1 ТЗ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ.
8610
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписа промени по ф.д. № 29/2009 г.
за политическа партия „Обединена социалдемокрация“, както следва: вписа нов Изпълнителен
съвет в състав: Йордан Тодоров Гергов, Иван
Николов Банков, Кирил Атанасов Манев, Карло
Андреев Луканов, Апостол Методиев Апостолов,
Йордан Захариев Чипев, Венцислав Петров Димитров, Стойно Иванов Стойнев, Петър Димитров Георгиев, Тошко Николов Тодоров, Йовко
Добрев Йовков, Енчо Диков Йорданов, Димитър Стефанов Карамишев, Павлинка Петрова
Василева, Феликс Петров Костурков, Никола
Костадинов Иванов, Златина Костадинова Иванова, Виктор Атанасов Даковски, Петър Стоянов
Попов, Мирослав Димитров Димитров, Стойчо
Сотиров Гълъбов; вписа нов Национален съвет
в състав: Йордан Тодоров Гергов, Иван Николов
Банков, Кирил Атанасов Манев, Карло Андреев
Луканов, Апостол Методиев Апостолов, Йордан
Захариев Чипев, Венцислав Петров Димитров,
Стойно Иванов Стойнев, Петър Димитров Георгиев, Антони Александров Томанов, Максим
Анри Илиев, Ташко Николов Тодоров, Ненко
Николов Брайнов, Йовко Добрев Йовков, Енчо
Диков Йорданов, Кольо Петков Парамов, Тодор
Куртев Цоков, Манол Маринов Христов, Цветан
Димитров Стойков, Димитър Стоянов Стефанов,
Цено Спасов Велчев, Евгени Димитров Гичев,
Иван Петров Дърмонски, Милчо Николов Илчев,
Георги Далчев Бакалов, Петър Стоянов Попов,
Ирена Иванова Ангелова, Илияна Любенова
Маринова, Петър Драгнев Иванов, Милко Иванов Балиев, Симо Асенов Влахов, Мирослав
Димитров Димитров, Тошко Николов Тодоров,
Даниел Тошков Господинов, Тодор Харалампиев Харалампиев, Иван Младенов Георгиев,
Атанас Филев Атанасов, Пламен Петков Павлов, Георги Емилов Георгиев, Здравко Славов
Манев, Гроздан Христов Кръстев, Валентин
Динев Вълчев, Радка Петева Данаилова, Христо
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Василев Кръстев, Валентин Георгиев Петров,
Васил Николов Христов, Валентин Веселинов
Георгиев, Иво Петров Георгиев, Димитър Стефанов Карамишев, Павлинка Петрова Василева,
Феликс Петров Костурков, Никола Костадинов
Иванов, Златина Костадинова Иванова, Виктор
Атанасов Даковски, Енчо Диков Йорданов, Борис Иванов Занев, Александър Божанов Тачков,
Йорданка Спасова Барутска, Стойчо Сотиров Гълъбов, Стефан Димитров Карамишев, Мирослав
Апостолов Апостолов, Паула Ростам Георгиева,
Галина Васкова Стоянова, Тихомир Първанов
Рангелов, Румен Славов Балабанов, Николай
Георгиев Аврамов, Борис Стоянов Василев, Димитър Илиев Милушев, Ванчо Гергов Николов,
Ангел Стоянов Ангелов, Коста Щерев Василев;
освобождава Иван Атанасов Цеков като първи
зам.-председател на ИС и вписа доц. Апостол
Методиев Апостолов; освобождава Йордан Александров като главен секретар на ИС и вписа
Димитър Стефанов Карамишев.
8598

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българо-скандинавска търговска
камара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на камарата на
5.02.2015 г. в 16 ч. в София, ул. Гурко 1, Грандхотел „София“, зала „Сердика“, при следния дневен
ред: 1. избор на секретар на общото събрание;
2. избор на преброител на общото събрание; 3.
приемане на доклада на управителния съвет
за 2014 г.; 4. приемане на финансовия отчет на
камарата за 2013 г.; 5. приемане на бюджета на
камарата за 2015 г.; 6. промяна на седалището и
адреса за кореспонденция на камарата; 7. избор
на регистриран проверител; 8. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет; 9. избор на нов управителен съвет; 10.
други. Поканват се всички членове на камарата
или техни писмено упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание
са на разположение на членовете в офиса на
камарата в София, ул. Съборна 2А, ет. 2, или на
интернет страницата на камарата: www.bg-nоrd.
org. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на камарата.
8618
45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Брейн груп“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.02.2015 г. в 15 ч. във Видин, ул. Чепино 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
и финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 2.
утвърждаване приетите и изключените членове
на сдружението; 3. избор на нов УС; 4. определяне
членския внос за 2015 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
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с един час по-късно, при същия дневен ред и
място и се счита за законно независимо от броя
на присъстващите.
8547
20. – Управителният съвет на Индустриална
стопанска асоциация – Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква ХІ общо събрание на 5.02.2015 г.
в 10 ч. в заседателната зала на „ВиК“ – ЕООД,
Видин, ул. Широка 18, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния и контролния
съвет за периода 2001 – 2014 г.; 2. приемане на
основните насоки за дейността на ИСА – Видин,
за периода 2015 – 2019 г.; 3. приемане на бюджет
на ИСА – Видин, за периода 2015 – 2019 г.; 4. избор
на управителен и контролен съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
8611
12. – Управителният съвет на сдружение
„Волейболен клуб „Импулс“ – Долна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 2.02.2015 г. в 17 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола Петров“ в Горна
Оряховица, ул. Васил Априлов 26, при следния
дневен ред: 1. отчет и насоки за дейността на
ВК „Импулс“; 2. приемане, допълнение и изменение в устава на клуба; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час, след което се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
8588
88. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за бъдещо развитие“, гр.
Ихтиман, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
6.02.2015 г. в 10 ч. в конферентната зала на СОУ
„Христо Ботев“ общо събрание на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане и разискване
на годишен финансов отчет и доклад за дейността
на сдружението; 2. предложение за решение за
промяна на чл. 32, ал. 3 от устава във връзка с
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ относно уведомяването за
провеждане на общо събрание; 3. предложение за
приемане на нови членове в сдружението.
8546
1. – Управителният съвет на Националната
камара за мода на България в качеството си на
председател на „Европейски моден съвет“, представляван от своя председател Надя Вълева Вълева
в качеството є на представител на председателя
и управителен орган на „Европейски моден съвет“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 1 и 2.02.2015 г. в 10 ч.
българско време в седалището на сдружението на
ул. Княз Ал. І Батенберг 39, ет. 2, офис 7, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
(финансов и организационен) и перспективи за
развитие; 2. приемане на нов устав и промяна на
статута на ЕМС от НПО в частна в НПО в об-
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ществена полза за каузите на Обединена Европа;
3. промяна на управлението на ЕМС; въвеждане
на двустепенна система: а) президентски борд
чрез президент, 3-ма вицепрезиденти, президент
на Етична комисия и Върховен представител по
външната политика на развитие; б) паралелно
ротационно председателство на Изпълнителен
борд от минимум 3 страни членки, който ще се
променя на всяка 1,5 година (по 6 месеца за всяка
страна); 4. актуализация на Програма „Модна
Европа“ в нова Програма „Моден Хоризонт 2020“
в съответствие с новия програмен период на ЕС
и в изпълнение на конвенцията ЕС – ЮНЕСКО;
5. приемане на единен стандарт за управление
на интелектуалната собственост на ЕМС и такава на страни – членки от ЕМС; 6. вземане
на решение за Програма „Еразмус + Фешън“
за обмен между страните членки и за старт на
инициативата „Европейска столица на модата“;
7. други. Поканват се всички членове с право на
глас или техни писмено упълномощени с нотариална заверка представители да присъстват на
събранието. Публикацията на поканата да бъде
преведена и легализирана на английски език и
заедно с работни материали да бъде изпратена
по електронната поща и чрез Български пощи
на официалните адреси на страните – членки на
Европейски моден съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поради европейската
значимост на решенията, които ще вземе, общото събрание на Европейски моден съвет ще
продължи в посочения дневен ред до следващия
ден – 2.02.2015 г.
8587
Гергана Красимирова Бакърджиева – ликвидатор на фондация „История и култура“, София,
в ликвидация по ф.д. № 5504/1997 г. на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
8549
Димитър Георгиев Акъллиев – ликвидатор
на сдружение „Агенция за устойчиво развитие
на Русе и региона“, Русе, в ликвидация по ф.д.
№ 484/1999 по описа на РОС на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
8548
Поправка. В обявление 8354 на Института по
рибни ресурси – Варна, към ССА – София, за
обявяване на конкурс за професор (ДВ, бр. 100
от 2014 г., стр. 83) думите „тел. 052 62 20 66“ да
се четат „тел. 052 63 20 66“.
8627
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