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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя районите на
действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, както следва:
1. Областна дирекция на МВР – Благоевград, с район на действие на територията на
област Благоевград;
2. Областна дирекция на МВР – Бургас, с
район на действие на територията на област
Бургас;
3. Областна дирекция на МВР – Варна, с
район на действие на територията на област
Варна;
4. Областна дирекция на МВР – Велико
Търново, с район на действие на територията
на област Велико Търново;
5. Областна дирекция на МВР – Видин, с
район на действие на територията на област
Видин;

6. Областна дирекция на МВР – Враца, с
район на действие на територията на област
Враца;
7. Областна дирекция на МВР – Габрово, с
район на действие на територията на област
Габрово;
8. Областна дирекция на МВР – Добрич, с
район на действие на територията на област
Добрич;
9. Областна дирекция на МВР – Кърджали,
с район на действие на територията на област
Кърджали;
10. Областна дирекция на МВР – Кюстендил, с район на действие на територията на
област Кюстендил;
11. Областна дирекция на МВР – Ловеч, с
район на действие на територията на област
Ловеч;
12. Областна дирекция на МВР – Монтана,
с район на действие на територията на област
Монтана;
13. Областна дирекция на МВР – Пазарджик, с район на действие на територията на
област Пазарджик;
14. Областна дирекция на МВР – Перник,
с район на действие на територията на област
Перник;
15. Областна дирекция на МВР – Плевен,
с район на действие на територията на област
Плевен;
16. Областна дирекция на МВР – Пловдив,
с район на действие на територията на област
Пловдив;
17. Областна дирекция на МВР – Разград,
с район на действие на територията на област
Разград;
18. Областна дирекция на МВР – Русе, с
район на действие на територията на област
Русе;
19. Областна дирекция на МВР – Силистра, с район на действие на територията на
област Силистра;
20. Областна дирекция на МВР – Сливен,
с район на действие на територията на област
Сливен;
21. Областна дирекция на МВР – Смолян,
с район на действие на територията на област
Смолян;
22. Столична дирекция на вътрешните
работи – с район на действие на територията
на град София;
23. Областна дирекция на МВР – София,
с район на действие на територията на Софийска област;
24. Областна дирекция на МВР – Стара
Загора, с район на действие на територията
на област Стара Загора;
25. Областна дирекция на МВР – Търговище, с район на действие на територията на
област Търговище;
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26. Областна дирекция на МВР – Хасково,
с район на действие на територията на област
Хасково;
27. Областна дирекция на МВР – Шумен, с
район на действие на територията на област
Шумен;
28. Областна дирекция на МВР – Ямбол, с
район на действие на територията на област
Ямбол.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Постановление № 109 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на
областните дирекции „Полиция“ на Национална служба „Полиция“ на Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2015 г. в размер 5 000 000 лв. за преизчисление на средствата по чл. 23а от Закона за
закрила и развитие на културата от 2014 г. и
през 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Сценични изкуства“ по
бюджета на Министерството на културата
за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 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
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РЕШЕНИЕ № 755
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за административно-териториална промяна
в община Петрич, област Благоевград – закриване на населени места
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист рат ивно-тери ториа лното уст ройст во на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населените места с. Занога (30315)
и с. Гюргево (18472) от община Петрич (BLG33),
област Благоевград (BLG).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6406

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Държ авно предпри ятие „Национа лна
компания „Железопътна инфраструктура“
(обн., ДВ, бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2009 г., бр. 25 и 100 от 2010 г., бр. 99 от
2012 г. и бр. 49 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „следните звена“ се заменят със „следната структура“.
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2. Точка 7 се отменя.
3. Създават се нови т. 15 и 16:
„15. отдел „Финанси, счетоводство и контрол“;
„16. отдел „Управление на държавната
собственост и кадастър.“
§ 2. В чл. 37, ал. 3, т. 3 думите „техничес
кия надзор на съоръженията с повишена
опасност“ се заличават.
§ 3. Член 43 се отменя.
§ 4. Създават се нови чл. 49e и 49ж:
„Чл. 49е. (1) Отдел „Финанси, счетоводство
и контрол“ е самостоятелен отдел на пряко
подчинение на генералния директор на ДП
„НКЖИ“ и изпълнява следните функции:
1. води разумна финансова политика с предварително дефинирани ясни цели и правила;
2. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност, свързана с финанси и
счетоводство, като спазва принципите за законосъобразност, добро финансово управление
и прозрачност;
3. изготвя икономически анализи за материалните, трудовите и финансовите разходи на
дейностите и поделенията в предприятието;
4. изготвя проект на годишен бизнес план
на предприятието;
5. бюджетира и лимитира средствата по
дейности и поделения и анализира изпълнението им;
6. обобщава и изготвя аналитичен отчет на
разходите по дейности, поделения по икономически елементи и икономически участъци
от железопътната мрежа;
7. изработва разчети и отчети за себестойността на услугата „Достъп до железопътната
инфраструктура“;
8. провежда ценовата политика на предприятието по отношение на услугите;
9. участва в разработване на икономически
критерии, показатели и разчети за повишаване ефективното използване на средства на
предприятието при възлагане на обществени
поръчки, при бюджетиране и лимитиране
средствата по дейности и поделения на предприятието;
10. изготвя и съхранява статистическа
документация, свързана с дейността на предприятието;
11. изготвя методически указания за поделенията на предприятието за унифициране на
текущото счетоводно отчитане по дейности на
предприятието, за промените в данъчното и
осигурителното законодателство на Република
България, за прилагането на международни
счетоводни стандарти;
12. извършва текущ анализ и контрол за
спазването от поделенията на предприятието
на единния вътрешен сметкоплан, данъчната
политика, амортизационната политика и счетоводната политика на предприятието;

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

13. изготвя ежемесечни и годишни финансови отчети на поделения по дейности и
консолидирания отчет на предприятието по
международни счетоводни стандарти;
14. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с приходната
администрация, Националния статистически
институт и други държавни органи;
15. съставя и обработва текущите първични
счетоводни документи, отразяващи стопанските операции в централното управление;
16. начислява инфраструктурните такси и
услугите на превозвачите;
17. разглежда, прецизира и одобрява заявките за разход на средства и услуги в компанията;
18. извършва разплащане, насочва и управ
лява паричните средства съгласно бюджетната
рамка;
19. следи за спазването на системата за
финансово управление и контрол на предприятието;
20. предлага процедури за ефективен финансов контрол, дава указания за прилагане
на действащите правила;
21. поддържа счетоводна от четност за
средствата, отпуснати от държавния бюджет
и други външни източници, изготвя ежемесечните отчети за Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за изразходваните бюджетни средства по инвестиционна програма;
22. систематизира информацията за дейността на компанията и я предоставя в искания
формат на Министерството на финансите;
23. създава организация за регулярното
постъпване на приходите и осъществява пряк
контрол върху събираемостта им;
24. извършва отчитането и анализ на вземанията и задълженията на предприятието;
25. извършва текущото отчитане, анализ и
контрол на вътрешните разчети с поделенията
на предприятието;
26. участва при извършване на годишна
инвентаризация на активите на предприятието;
27. обработва първичните документи, отчитащи работното време, и начислява трудовите
възнаграждения и осигуровки на служителите
на централното управление на предприятието, както и урежда взаимоо тношенията
с външни институции по повод трудовите
възнаграждения;
28. участва в изготвяне на цялостната
ст ратег и я за разви т ие на железоп ът ната
инфраструктура (включително проекти за
инвестиции) в съответствие с приетата от
управителния съвет политика на ДП „НКЖИ“;
29. разработва методология, организира
и отговаря за внедряването и прилагането
на Системата за планиране и управление на
ресурсите (СПУР) в частта финанси и счетоводство;
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30. разработва методически указания за
счетоводното отчитане на проектите, финансирани със средствата на Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд по Оперативна програма транспорт и
други европейски фондове, включително по
проекти TEN-T;
31. организира и контролира изпълнението на показателите, договорени в договора с
държавата, сключен между ДП „НКЖИ“, Министерството на финансите и Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
32. организира и контролира разходването
на средствата за социално-битово и културно
обслужване на работниците и служителите;
33. разработва и организира ценовата политика в областта на почивното дело;
34. контролира стопанисването и управлението на предоставените на предприятието
почивни бази и профилактични центрове.
(2) Отдел „Финанси, счетоводство и контрол“ се ръководи от ръководител, чиито
правомощия се определят в утвърдена от генералния директор длъжностна характеристика.
Чл. 49ж. (1) Отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“ е на пряко
подчинение на генералния директор на предприятието и изпълнява следните функции:
1. изготвя вътрешни правила във връзка
с управление на собствеността на предприятието;
2. следи за актуализирането на изготвения
регистър, съдържащ данни за недвижимите
имоти (земя и сгради), предоставени за управление на предприятието;
3. подготвя, организира и следи за изпълнението на дейностите по попълването и
актуализирането на кадастралните планове и
кадастралните карти с недвижимите имоти,
предоставени за управление на предприятието;
4. организира подготовката и провеждането на тръжни процедури по реда на Закона
за държавната собственост и правилника за
неговото прилагане;
5. контролира изпълнението на сключените
договори за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, предоставени за
управление на предприятието;
6. организира и координира дейността по
продажбата, замяната и отдаването под наем
на ведомствени жилища;
7. разработва и дава методически указания
на поделенията на предприятието по въпроси,
свързани с управлението на собствеността и
жилищната политика;
8. организира проучването, събирането,
обработката, анализирането и съхранението на
необходимите данни за отдаване на обекти на
железопътната инфраструктура на концесия.
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(2) Отдел „Управление на държавната
собственост и кадастър“ се ръководи от ръководител, чиито правомощия се определят в
утвърдена от генералния директор длъжностна
характеристика.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
6381

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и
психологическите изисквания към персонала,
който осъществява железопътни превози
на пътници и товари и съпътстващите ги
дейности, и за провеждане на предпътните
(предсменни) медицински прегледи (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; доп., бр. 102 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 2 думите „железопътния
превозвач“ се замен ят с „железопътното
предприятие“.
§ 2. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 3 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътното предприятие“.
§ 3. В приложение № 2а, т. 1.2, седмо тире,
след думата „ефективно“ текстът до края се
заличава.
Допълнителни разпоредби
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „лицензираните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 5. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 2014/82/ЕС на Комисията от
24 юни 2014 г. за изменение на Директива
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на общите професионални знания, медицинските изисквания и
изискванията във връзка със свидетелство
(ОВ, L 184 от 2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Параграф 3 влиза в сила от 1 януари
2016 г.
§ 7. За машинистите, които са придобили
или ще придобият преди 1 януари 2016 г.
свидетелство за управление на локомотив
по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 56 от
2003 г. за изискванията, условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност, изисквана от персонала,
отговорен за безопасността на превозите с
железопътен транспорт, или признаване на
такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от
персонала, отговорен за безопасността на

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр.,
бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 3
от 2013 г.), се счита, че отговарят на изискванията, посочени в § 3, и след влизането му
в сила и за тези машинисти не се провеждат
извънредни медицински прегледи.
Министър:
Ивайло Московски
6399

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана
от персонала, отговорен за безопасността
на превозите с железопътен транспорт, или
признаване на такава правоспособност и
реда за провеждане на проверочните изпити
на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от
2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от
2012 г.; доп., бр. 3 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. железопътни предприятия;“.
2. В ал. 2 думите „Европейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“, а думата
„превозвачи“ се заменя с „предприятия“.
3. В ал. 3 думите „Европейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) С тази наредба се определят условията и
редът за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави – членки
на Европейския съюз, и в трети държави, с
цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт
в Република България.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кандидатстващи за“
се заменят с „назначени на“, а думите „за
съответната длъжност“ се заменят със „съобразно извършваните дейности, свързани с
безопасността на превозите“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „компанията, железопътният превозвач“ се заменят с „управителя на
железопътната инфраструктура, железопътното предприятие,“ и в края на текста се добавят
думите „по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5“;
б) в т. 2 след абревиатурата „ЕГН“ се добавя „или личен номер за чужденец (ЛНЧ)“;
в) в т. 3 думите „за длъжността“ се заличават;
г) точка 6 се изменя така:
„6. придобита професионална квалификация по професия, включена в Списъка на
професиите за професионално образование
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и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), и
данни от свидетелството за най-висока степен
на професионална квалификация;“
д) създава се т. 7:
„7. образователна степен и данни от дипломата за завършена най-висока степен на
образование.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Свидетелство за заемане на длъжност
по ал. 2 се издава и на лицата, заемащи длъжност по чл. 5, ал. 3.“
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Изпълнителният директор на
ИА „ЖА“ одобрява списък на правоспособностите, за които се издава свидетелство за
правоспособност (приложение № 1).
(2) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“
одобрява списък на дейностите, свързани с
безопасността на превозите, и за всяка дейност определя правоспособност, включена в
списъка по ал. 1, която се изисква от лицата,
упражняващи дейността.
(3) За една дейност освен правоспособност та, определена по а л. 2, може да се
определи друга правоспособност или други
правоспособности, които също дават право
за упражняването на дейността в зависимост
от обхвата на обучението и придобитите компетентности за съответната правоспособност.
(4) Една правоспособност може да дава
право да се упражнява повече от една дейност,
определена съгласно ал. 2, в зависимост от
обхвата на обучението и придобитите компетентности за тази правоспособност.“
§ 4. В чл. 3, изречение първо след думите
„не се изисква свидетелство за правоспособност“ думите „за длъжността“ се заличават.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „съгласува
с ИА „ЖА“ се заменят със „съобразно извършваните дейности, за които се изисква
правоспособност съгласно чл. 2а“;
б) в изречение второ думите „актуализира
ежегодно“ се заменят с „утвърждава от изпълнителния директор на ИА „ЖА“, включително
всяко изменение и/или допълнение в него“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по форма,
утвърдена от изпълнителния директор на ИА
„ЖА“, която се публикува на електронната
страница на агенцията и съдържа най-малко
следните елементи: длъжност; дейност, свързана с безопасността на превозите; правоспособност за дейността.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „знанията им
по“ се заменят с „на знанията им съобразно
притежаваната правоспособност. Изпит ът
включва въпроси по:“;
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б) в т. 2 след думата „инфраструктура“ се
добавя „и подвижния железопътен състав“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. функционални и технически изисквания
към устройствата и системите за осигурителна
техника, телекомуникациите и системите за
електроснабдяване;“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Изпитът по ал. 1 се полага при изтичане на определени периоди, посочени в чл. 6.
(3) Изпит по реда на ал. 2 полагат и лицата,
които заемат ръководна длъжност с контролни функции по безопасността на превозите в
структурите на управителя на железопътна
инфраструктура, железопътните предприятия,
дружествата, предприятията или ведомствата
по чл. 1, ал. 1, както и лицата, заемащи длъжност в структурите за управление на безопасността по чл. 10 от Наредба № 59 от 2006 г. за
управление на безопасността в железопътния
транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм.,
бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от
2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и
бр. 58 от 2015 г.) (Наредба № 59 от 2006 г.).“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Длъжностите по ал. 3 се определят
от работодателя и се включват в списъка по
чл. 4, ал. 1.“
§ 7. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицата по чл. 2, ал. 1 полагат изпит
по чл. 5, ал. 1 не по-късно от четири години
след успешно полагане на такъв изпит или на
изпит по чл. 15 за придобиване на правоспособност, както и в следните случаи:
1. в едномесечен срок след назначаване на
работа, когато са изминали повече от шест
месеца след полагане на изпит по чл. 15 за
придобиване на правоспособност или след
успешно положен изпит по чл. 5, ал. 1;
2. прекъснали са изпълнението на длъжността и не са работили на нея повече от
шест месеца;
3. за период от 12 месеца са прекъсвали
изпълнението на длъжността и не са работили
на нея сумарно повече от 184 календарни дни.
(2) При преминаване на същата длъжност в
друго железопътно предприятие, управител на
инфраструктура или дружествата, предприятията или ведомствата по чл. 1, ал. 1 или когато
за длъжността, на която лицето преминава в
същото или в друго железопътно предприятие, управител на инфраструктура, дружество,
предприятие или ведомство по чл. 1, ал. 1,
се изисква същата правоспособност, изпит
по чл. 5, ал. 1 не се полага. На лицето се
издава ново удостоверение по чл. 26, ал. 1 в
срок до 7 дни след писмено уведомление на
ИА „ЖА“ за промяната.“
§ 8. В чл. 7, ал. 2 след думите „по ал. 1“
се добавя „и по чл. 125, ал. 2 ЗЖТ“, а думите
„срока по чл. 5, ал. 2“ се заменят със „сроковете по чл. 6“.
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§ 9. В наименованието на глава втора
думите „ДЛЪЖНОСТИТЕ ОТ“ се заменят с
„ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ В“.
§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „длъжностите от“ се заменят с „дейностите, свързани с безопасността
на превозите в“, а след думите „железопътния
транспорт“ се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „отделни работодатели“ се поставя тире и се добавя „управители на железопътна инфраструктура и/
или железопътни предприятия, притежаващи
съответно удостоверение за безопасност (УБ)
или сертификат за безопасност (СБ), издадени
по реда на Наредба № 59 от 2006 г.“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За обучението по ал. 2 към органите,
организациите и другите юридически лица
се създават ЦПО.“
§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „длъжностите от“ се заменят с „дейностите, свързани с безопасността
на превозите в“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Обучение за придобиване на право
способност може да се осъществява и по пътя
на обучение чрез работа (дуално обучение)
съгласно чл. 5, ал. 4 ЗПОО.
(5) Обучението чрез работа (дуално обучение) по ал. 4 е специфична форма на обучение
за придобиване на правоспособност, което се
организира при условия и по ред, определени
в чл. 17а ЗПОО, въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор между
институциите по чл. 8, ал. 1 и един или няколко работодатели.“
§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обучението на машинистите обхваща
най-малко изискванията, определени в приложения № 5, 6 и 7.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
текстът „се използват компютърни програми
за обучение“ се заменя със „се прилага обучение с компютър“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „обучаващите“ се заменя с „обучаваните лица“.
§ 13. В чл. 15 думите „длъжностите от“ се
заменят с „дейностите, свързани с безопасността на превозите в“.
§ 14. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) До изпит по практика се допускат
само кандидатите, които успешно са положили изпит по теория. Изпитът по практика
се провежда в реална производствена среда.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За председател на комисията се назначава служител на ИА „ЖА“, заемащ длъжност не
по-ниска от „старши инспектор“ или „старши
експерт“ и притежаващ правоспособност, за
която се провежда изпитът, или друга съответна правоспособност, определена по чл. 2а,
ал. 3 или 4.“
3. В ал. 4 думите „за длъжността“ се заличават, а в края се добавя „или друга съответна
правоспособност, определена по чл. 2а, ал. 3
или 4.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпитът за признаване на правоспособност по чл. 33 се провежда по реда и начина,
определени в чл. 15 и 16, от комисия, назначена
със заповед на изпълнителния директор на ИА
„ЖА“. За председател и членове на изпитната комисия се назначават служители на ИА
„Железопътна администрация“, отговарящи
на изискванията, определени в ал. 3 и 4.“
5. В ал. 6 след думата „протоколи“ се добавя
„от ИА „ЖА“ по реда, определен в чл. 18.“
6. В ал. 7 думите „се издава документ,
удостоверяващ признаването на правоспособността, от изпълнителния директор на ИА
„ЖА“ се заменят с „по ал. 5 изпълнителният
директор на ИА „ЖА“ издава удостоверение за
признаване на професионална квалификация
за упражняване на регулирана професия в
областта на железопътния транспорт в Репуб
лика България (приложение № 2)“.
§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите „за длъжностите
по чл. 2, ал. 1“ се заличават.
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „За длъжностите
по чл. 2, ал. 1“ се заличават;
б) в т. 2 след думата „обучение“ се добавя
„по теория и практика“, а след думата „правоспособност“ се добавя „по реда, определен
в тази наредба“;
в) в т. 3 след думата „изпит“ се добавя
„по чл. 15“;
г) точка 5 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
в ИА „ЖА“ от обучаващата институция.“
3. В ал. 4 думите „писмена молба“ се
заменят с „писмено заявление“, а думата
„удостоверение“ се заменя със „свидетелство“.
4. В ал. 5 думата „Молбата“ се заменя със
„Заявлението“.
§ 18. В чл. 20 изречение второ се изменя така: „Провеждането на изпита по чл. 5
се съгласува с НК „ЖИ“, железопътните
предприятия, дружествата, предприятията
или ведомствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 след
представяне на списъка по чл. 22.“
§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 текстът „Ръководителите по чл. 5,
ал. 2, които притежават правоспособност за
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длъжност, свързана с безопасността на превозите,“ се заменя с „Лицата по чл. 5, ал. 3“.
2. В ал. 5 думата „длъжност“ се заменя
с „дейност“, а след думите „пред комисия с
председател изпълнителния директор на ИА
„ЖА“ се добавя „или главния директор на
ГД „ЖИ“.
§ 20. В чл. 22 думите „Ръководителите на
НК „ЖИ“, лицензираните превозвачи, предприятията, дружествата и ведомствата“ се
заменят с „Управителят на железопътна инфраструктура и ръководителите на железопътните
предприятия, ведомствата, дружествата или
предприятията“.
§ 21. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 4:
„4. документа за правоспособност.“
§ 22. Наименованието на глава четвърта
се изменя така:
„ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНА ЛНИ
КВАЛИФИК АЦИИ, ПРИДОБИТИ В ДРУГИ ДЪРЖ АВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, ИЛИ
В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ЦЕЛ ДОСТЪП И
УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ
ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ“.
§ 23. Създава се нов чл. 29:
„Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
ИА „Ж А“ е орган по признаване на професионални квалификации, придобити в други
държави – членки на Европейския съюз, или
трети държави, с цел достъп и упражняване
на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България
в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона
за признаване на професионални квалификации (ЗППК).
(2) Регулираните професии по ал. 1 са определени със списъка на регулираните професии
в Република България, приет по чл. 7 ЗПОО.
(3) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“
издава удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България по регулирани професии в областта на железопътния транспорт по
ал. 1, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията
на друга държава – членка на Европейския
съюз, в съответствие с § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗППК.“
§ 24. Досегашният чл. 29 става чл. 29а и в
него се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицата, притежаващи професионална
квалификация за упражняване на регулирана
професия в железопътния транспорт в Република България, придобита в държава – членка
на Европейския съюз, или в трета държава,
подават до изпълнителния директор на ИА
„ЖА“ заявление за признаване правото да
упражняват съответната регулирана професия,
включена в списъка по чл. 29, ал. 2.
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(2) Признаването на правото за упражняване на регулирана професия, включена
в списъка по чл. 29, ал. 2, дава право за за
емане на длъжност, свързана с безопасността
на превозите, включена от работодателя в
списъка по чл. 4, ал. 1.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Правоспособност за длъжностите по чл. 2, ал. 1“ се
заменят с „Професионална квалификация
по чл. 29а, ал. 1“, а думите „с един от“ се
заменят със „със“;
б) в т. 1 думите „завършено средно или
висше образование“ се заменят със „завършена
степен на образование“.
2. В ал. 2 думите „за признаване на правоспособност“ и думите „и хода“ се заличават.
3. В ал. 3 думата „правоспособност“ се
заменя с „професионална квалификация“.
§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „правоспособност“ се заменя с „професионална квалификация“, думата „правоспособността“ се заменя с
„правото да упражнява регулирана професия
по чл. 29, ал. 2“.
2. В т. 1 думата „длъжност“ се заменя с
„професия“.
3. В т. 2 думата „длъжност“ се заменя с
„професия“, а думата „длъжността“ се заменя
с „професията“.
§ 27. В чл. 32, ал. 1 думата „правоспособност“ се заменя с „професионална квалификация за упражняване на регулирана професия
по чл. 29, ал. 2“, думите „и 2“ се заличават, а
думите „длъжност по чл. 2, ал. 1“ се заменят
с „професионална квалификация, изисквано
в Република България“.
§ 28. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ може да изиска от кандидатстващия за признаване на професионална
квалификация за упражняване на регулирана
професия по чл. 29, ал. 2 да премине стаж за
приспособяване или да положи изпит за признаване на правоспособност, определена съгласно
чл. 2а за съответната професионална дейност,
свързана с безопасността на превозите.“
2. В ал. 2 думата „правоспособност“ се
заменя с „професионална квалификация за
упражняване на регулирана професия по
чл. 29, ал. 2“, а думите „за правоспособност“
се заменят с „по ал. 1“.
3. В ал. 3:
а) думите „за правоспособност“ се заменят
с „по ал. 1“, думата „образованието“ се заменя с „обучението“ и думите „удостоверени с
документите, изисквани по чл. 19, ал. 1“ се
заменят с „определени в раздел ІІ на глава
втора.“;
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б) създава се изречение второ: „Съществено се различава обучението, преминато
от заявителя, когато се характеризира със
съществени несъответствия в сравнение с
продължителността или съдържанието на
обучението, изисквано в Република България.“
4. В ал. 4 думата „правоспособност“ се
заменя с „правото да упражнява регулирана
професия по чл. 29, ал. 2“.
5. В ал. 5 след думите „Стажът за приспособяване“ се добавя „в случаите по ал. 3“.
6. В ал. 6 след думата „правоспособност“
се добавя „по ал. 1“.
7. В ал. 8 думите „документ, удостоверяващ признаването на правоспособности“ се
заменят с „удостоверение за признаване на
професионална квалификация за упражняване
на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България
(приложение № 2)“ и се създава изречение
второ: „Стажът се оценява положително след
успешно полагане на изпит при условията и
по реда на глава трета.“
§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съответната длъжност
по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „регулирана
професия“, а думата „правоспособност“ се
заменя с „правото да упражнява регулираната
професия“.
2. В ал. 2 думите „съответната длъжност
по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „регулирана
професия“.
3. В ал. 3 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „четири“ се заменя с „три“,
думата „молбата“ се заменя със „заявлението“,
а думата „правоспособност“ се заменя с „професионална квалификация за упражняване на
регулирана професия по чл. 29, ал. 2“.
2. В ал. 2 думите „свидетелство за признаване на правоспособност“ се заменят с „удостоверение за признаване на професионална
квалификация за упражняване на регулирана
професия в областта на железопътния транспорт в Република България“, а думите „за
длъжностите по чл. 2, ал. 1“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай на отказ за признаване на
съответната професионална квалификация
изпълнителният директор на ИА „ЖА“ издава мотивирана писмена заповед, за която се
уведомява писмено заявителят в съответствие
с чл. 84, ал. 4 ЗППК.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Решението и отказът за признаване на
достъп до регулирана професия по чл. 29, ал. 2
или нейното упражняване на територията на
Република България подлежат на оспорване
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
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§ 31. В наименованието на глава пета
думите „ЕВРОПЕЙСК АТА ОБЩНОСТ“ се
заменят с „ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
§ 32. В чл. 36, ал. 1 думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 33. В чл. 38 думата „превозвачи“ се заменя с „предприятия“.
§ 34. В чл. 39, ал. 2 думите „железопътния превозвач“ се заменят с „железопътното
предприятие“.
§ 35. В чл. 40, ал. 1 думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава изречение второ:
„За кандидати, които не представят доказателства, че владеят езика, изискван по ал. 3 за
инфраструктурата, за която важи удостоверението, изпитът обхваща и езиковите познания
съгласно приложение № 8.“
2. В ал. 2 думите „Железопътният превозвач“ се заменят с „Железопътното предприятие“.
§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
2. В ал. 3 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
3. В ал. 6 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
§ 38. В чл. 47, ал. 4 думите „железопътния превозвач“ се заменят с „железопътното
предприятие“.
§ 39. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „машинист“ се поставя запетая и се добавя „който притежава
свидетелство за управление на локомотив по
чл. 36, ал. 1, т. 1,“.
2. В ал. 4 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 40. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
2. В ал. 2 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
3. В ал. 3 думите „съответният железопътен превозвач“ се заменят със „съответното
железопътно предприятие“.
§ 41. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
2. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „железопътният превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“;
б) в т. 2 думите „железопътният превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
3. В ал. 6 думите „съответният железопътен превозвач е длъжен“ се заменят със
„съответното железопътно предприятие е
длъжно“, а думата „оправомощен“ се заменя
с „оправомощено“.
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§ 42. В чл. 52, ал. 2 думата „превозвачи“
се заменя с „предприятия“.
§ 43. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
2. В ал. 3 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
3. В ал. 4 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
4. В ал. 5 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
§ 44. В чл. 55, ал. 1 думата „Общността“
се заменя с „Европейския съюз“.
§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В а л. 1, т. 2 д у мите „железопътни я
превозвач“ се замен ят с „железопътното
предприятие“.
2. В ал. 3 навсякъде думите „железопътния превозвач“ се заменят с „железопътното
предприятие“.
3. В ал. 4 думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие“, а
след думите „Европейски съюз“ запетаята се
премахва.
4. В ал. 6 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 46. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
2. В ал. 3 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
§ 47. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „заемане на длъжност
по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „упражняване
на конкретни трудови дейности, свързани с
безопасността на превозите в железопътния
транспорт“.
2. В т. 3 след думата „притежава“ се добавя „квалификация по професия или по част
от професия, която включва“, а след думата
„формиране“ се добавя „общообразователни“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Професионален опит“ е времето, през
което заявителят за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния
транспорт в Република България действително
и законно е упражнявал съответната професия
в държава по чл. 29, ал. 1.“
4. В т. 5 думите „длъжност по чл. 2, ал. 1“
се заменят с „регулирана професия“, а след
думата „специалист“ се добавя „на територията
на Република България“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. „Изпит за признаване на правоспособност“ е проверка на професионалните
познания на заявителя по чл. 29а, ал. 1 с цел
да се оцени способността му да упражнява
регулирана професия в областта на железопътния транспорт на територията на Република
България.“
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6. В т. 11 думите „Железопътен превозвач“
се заменят с „Железопътно предприятие“, а
думите „ал. 1“ се заличават.
7. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Регулирана професия в областта на
железопътния транспорт“ е професионална
дейност или съвкупност от професионални
дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт, включена
в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена
значимост и/или е от съществено значение
за живота и здравето на хората и достъпът до
която е подчинен на законови, подзаконови
или административни разпоредби относно:
а) притежаването на специфична професионална квалификация, или
б) правоспособност.
16. „Професионални квалификации за целите на признаването по глава четвърта“ са квалификациите, удостоверени с доказателства за
професионални квалификации, удостоверения
за правоспособност по смисъла на чл. 25, т. 1,
буква „а“ ЗППК и/или професионален опит.“
§ 48. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думата „към“ се добавя „чл. 2а,
ал. 1 и“.
2. Образецът на свидетелството за право
способност се изменя така:
„ ЛИЦЕ
Изпълнителна агенция
„Железопътна
администрация“
Снимка
за лична
карта,
цветна

Свидетелство
за правоспособност
№ ……………./………………
На …………………….................................………..
………………………….................................…………,
(име, презиме, фамилия по лична карта)

ЕГН/ЛНЧ …….............................………………
Придобита правоспособност за:
…………………...................................................…………………………
…………………...................................................…………………………

ГРЪБ
Обучаваща институция: …………………………….......…………..
………………………………………………………………........................…….
Проведено обучение от …………….....… до …………………….
Протокол № ………….......………. от …......………………………….
Издава се на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за
железопътния транспорт.
Печат:

Изпълнителен директор: ………………….

“
§ 49. В приложение № 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думата „към“ се добавя „чл. 17,
ал. 7 и“.
2. Образецът „Свидетелство за признаване
на правоспособност“ става „Удостоверение за
признаване на професионална квалификация“
и се изменя така:
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„ ЛИЦЕ
Изпълнителна агенция
„Железопътна
администрация“
Снимка
за лична
карта,
цветна

Удостоверение
за признаване на професионална
квалификация
№ ……………./………………
На ……………………...................................………..
…………………………...................................…………,
(имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ ……...............................………………
Има право да упражнява регулирана професия:
…………………...................................................…………………………
…………………...................................................…………………………

ГРЪБ
Обучаваща институция: …………………………….......…………..
………………………………………………………………........................…….
Държава: ……………………………………………........................…….
Проведено обучение от …………….....… до …………………….
Документ: …......………………………….…......…………………………..
………………………………………………………………........................…….
Издава се на основание чл. 84, ал. 3 от Закона за
признаване на професионални квалификации.
Печат:

Изпълнителен директор: ………………….

“
§ 50. Приложение № 5 към чл. 43, т. 3 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 10, ал. 3, чл. 43,
ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1 и 3
ОБЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗК А СЪС СВИДЕТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1
Целта на общото обучение е да се осигури
обща компетентност по всички аспекти, които
са от значение за професията на локомотивния
машинист. В тази връзка общото обучение обхваща основните приложими знания и принципи
независимо от вида и характера на подвижния
състав или инфраструктурата. То може да бъде
организирано без практически упражнения.
Компетентността по отношение на специфични видове подвижен състав или по отношение на безопасността и експлоатационните
правила и техники за дадената инфраструктура
не е част от общата компетентност. Обучението за осигуряване на компетентност по
отношение на специфичен подвижен състав
или инфраструктура е свързано с удостоверението на машиниста по чл. 36, ал. 1, т. 2 и е
определено в приложения № 6, 7 и 8.
Общото обучение обхваща точки от 1 до
7, изброени по-долу.
Редът, в който са изброени, не е редът на
приоритетност. Глаголите, използвани в списъка, посочват вида компетентност, която се
очаква да бъде постигната от обучаващия се.
Тяхното значение е описано в следната таблица:
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Описание

да знае, да описва придобиването на знания
опише
(данни, факти), които са необходими, за да бъдат разбрани различните
взаимоотношения
да разбира, описва идентифицирането и зада иденти- паметяването на контекст (обстофицира
ятелства, обстановка, събити я),
изпълняването на задачи и разрешаването на проблеми в съответствие
с нормативно установените рамки

1. Работа, работна среда, роля и отговорност на машиниста в процеса на железопътната експлоатация, професионални и лични
изисквания от задълженията на машиниста:
а) да знае общата насока на законодателството и правилата, приложими към железопътната експлоатация и безопасност (изиск
вания и процедури относно сертифицирането
на машинисти; опасни товари; опазване на
околната среда; защита от пожар и др.);
б) да разбира специфичните изисквания
и професионалните и личните изисквания
(работи предимно сам; работа на смени над
24-часов цикъл; лично предпазване и сигурност;
разчитане и актуализиране на документи и др.);
в) да разбира типовете поведение, които
имат отношение към критичните за безопасността отговорности (медикаменти, алкохол,
наркотици и други психоактивни вещества,
болест, стрес, умора и др.);
г) да идентифицира референтните и оперативните документи (напр. ръководство за
машиниста; пътна книга; наръчник на машиниста – приложение № 1 на ръководството
относно процедурите за комуникация и др.);
д) да идентифицира отговорностите и
функциите на участващите лица;
е) да разбира важността на прецизността
при изпълнението на задълженията и при
методите на работа;
ж) да разбира здравословните и безопасни
условия на труд (напр. правила за поведение
на и в близост до коловозите, правила за
поведение за безопасно качване и слизане
от тяговите единици, ергономия, правила за
безопасност за персонала, лични предпазни
средства и др.);
з) да е запознат с поведенчески умения и
принципи (управление на стреса, поведение
в извънредни ситуации и др.);
и) да е запознат с принципите за защита
на околната среда (управление на машината
по устойчив за околната среда начин и др.).
2. Железопътни технологии, включително
принципи за безопасност, залегнали в правилата за експлоатация:
а) да е запознат с принципите, правилата и
разпоредбите по отношение на безопасността
при железопътната експлоатация;
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б) да идентифицира отговорностите и
функциите на участващите лица.
3. Основни принципи на железопътната
инфраструктура:
а) да е запознат със системните и структурните принципи и параметри;
б) да е запознат с общите характеристики
на коловози, гари, разпределителни гари;
в) да е запознат с железопътните съоръжения (мостове, тунели, стрелки и др.);
г) да е запознат с видовете експлоатация
(единична линия, експлоатация по двойна
линия и др.);
д) да е запознат със системите за сигнализация и системите за управление на движението на влаковете;
е) да е запознат с инсталациите, свързани
с безопасността (детектори за загрети букси,
димни детектори в тунели и др.);
ж) да е запознат с тяговото електроснабдяване (контактна мрежа, наземна контактна
релса (трета релса) и др.).
4. Основни принципи на оперативната
комуникация:
а) да знае значимостта на комуникацията
и средствата и процедурите за комуникация;
б) да идентифицира лицата, с които машинистът трябва да се свърже, и тяхната роля
и отговорност (персонал на управителя на
инфраструктурата, работни задължения на
другите членове на влаковата бригада и др.);
в) да идентифицира ситуациите/причините,
които изискват започването на комуникация;
г) да разбира методите за комуникация.
5. Влакове, техния състав и техническите
изисквания към тяговите единици, товарните
и пътническите вагони и другия подвижен
състав:
а) да е запознат с основните видове тяга
(електрическа, дизелова, парна и др.);
б) да може да опише конструкцията на возилото (талига, корпус, кабина на машиниста,
системи за защита и др.);
в) да е запознат със съдържанието и системите за означение;
г) да е запознат с документацията за композиране на влака;
д) да разбира спирачните системи и изчисляването на показателите им;
е) да идентифицира скоростта на влака;
ж) да идентифицира максималното натоварване и сили в спряга;
з) да е запознат с работата и целта на системата за управление на влака.
6. Опасности, свързани с железопътната
експлоатация като цяло:
а) да разбира ръководните принципи на
безопасността на движението;
б) да е запознат с рисковете, свързани с
железопътната експлоатация, и с различните
средства за ограничаването им;
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в) да е запознат с инциденти, свързани
с безопасността, и да разбира изискваното
поведение/реакция;
г) да е запознат с процедурите, приложими
при произшествия с хора (напр. евакуация).
7. Основни принципи във физиката:
а) да разбира усилията в колелото;
б) да идентифицира факторите, влияещи
върху показателите на ускоряване и спиране
(метеорологични условия, спирачно оборудване, намалено сцепление, опесъчаване и др.);
в) да разбира принципите на електричеството (електрически вериги, измерване на
напрежение и др.).“
§ 51. Приложение № 8 към чл. 44, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3
ЕЗИКОВИ ТЕСТОВЕ
Машинистите, които трябва да комуник ират с управител я на инфрастру кт у рата
по важни въпроси на безопасността, трябва
да притежават езикови умения по езика на
страната, в която се намира съответната
железопътна инфраструктура. Езиковите им
умения следва да бъдат такива, че да могат да
комуникират активно и ефективно в рутинни,
неблагоприятни и извънредни ситуации.
Те трябва да могат да използват съобщенията и метода за връзка, посочени в ТСОС
„Експлоатация и управление на движението“.
Машинистите трябва да могат да разбират
(устно и писмено) и да общуват (устно и
писмено) съгласно ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР),
установена от Съвета на Европа [1].
[1]
Обща европейска референтна рамка за езиците:
учене, преподаване, оценяване, 2001 г. (Cambridge
University Press за текста на английски език –
ISBN 0-521-00531-0). Също на разположение на
уебсайта на Cedefop: http://europass.cedefop.europa.
eu/en/resources/european-language-levels-cefr.“

§ 52. Параграф 9 от преходните и заключи телните разпоредби к ъм Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 56
от 2003 г. за изискванията, условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за
длъжностите от железопътния транспорт и
реда за провеждане на изпитите на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 53. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2014/82/ЕС на Комисията
от 24 юни 2014 г. за изменение на Директива
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на
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Съвета по отношение на общите професи
онални знания, медицинските изисквания и
изискванията във връзка със свидетелство
(ОВ, L 184 от 2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 54. Параграф 50 относно приложение
№ 5 и § 51 относно приложение № 8 влизат
в сила от 1 януари 2016 г.
§ 55. Машинистите, които са придобили или
ще придобият свидетелство за управление на
локомотив по чл. 36, ал. 1, т. 1 преди 1 януари
2016 г., се счита, че отговарят на изискванията, посочени в § 50 относно приложение
№ 5 и § 51 относно приложение № 8, и след
влизането им в сила от 1 януари 2016 г. за
тези машинисти не се провежда извънредно
обучение или изпити.
Министър:
Ивайло Московски
6400

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
млади фермери“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от
2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23
и 60 от 2012 г. и бр. 44 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите „чл. 6,
т. 2“ се поставя запетая и се добавя „както и
документите по чл. 30а, ал. 1“.
§ 2. В чл. 30а ал. 7 се изменя така:
„(7) След приемане на уведомително писмо
съгласно приложение № 8, окомплектувано с
всички изискуеми съгласно приложение № 9
документи, ползвателят на помощта получава
уникален идентификационен номер на уведомително писмо до РА.“
§ 3. В чл. 31а, ал. 1 думите „в срок пет
месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана на младия фермер“
се заменят с „в срок до два месеца преди
изтичане на срока по чл. 27“.
§ 4. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и
чл. 26, ал. 2 в „Документи при подаване на заявка за второ плащане“ в раздел „Специфични
документи“, в т. 1 на подраздел „Увеличаване
броя на животните в стопанството“ в края на
изречението се поставя запетая и се добавя
„за срок не по-малък от три години от датата
на подаване на заявката за второ плащане“.
§ 5. В приложение № 8 към чл. 30а в
раздел ІІІ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В таблицата „Общи документи“ се създават редове 7 и 8:
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„
7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация
на физическото лице в съответното населено
място от датата на сключване на договора
за финансова помощ, издаден не по-рано от
месеца, предхождащ датата на подаване на
уведомителното писмо.
8. Декларация по образец, че ползвателят не
работи повече от 4 часа дневно на трудови или
служебни правоотношения, заедно с копие
на всички договори, по които има трудови
или служебни правоотношения (изисква се за
периода от 3 месеца след датата на сключване
на договора за финансово подпомагане до
датата на подаване на уведомителното писмо).

“
2. В таблицата „В случай на закупуване на
земя“ в ред 1 след думите „Копие от документ
за собственост на земя“ се поставя точка и
думите до края на изречението се заличават.
3. Накрая в приложението се създава таблица „Специфични документи“:
„Специфични документи:
1. Сертификат или писмено доказателство
съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата
на биологичното производство, издаден от
контролиращо лице, полу чило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС
(в случай че кандидатът е получил при
оритет при условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).
2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за
сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС)
материал – фирмен документ, издаден от
производителя. При лозов посадъчен материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение
на стандартен лозов посадъчен материал,
издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ, издаден
от производителя.
3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ
на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г.
за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от
2015 г.).
4. Констативен протокол и декларация за
презасаж дане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното
(в случаи на засаждане/презасаждане на
винени лозя).

“
§ 6. В приложение № 9 към чл. 30а се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се създават
т. 7 и 8:
„7. Доку мент/док у менти от общината/
кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация
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на физическото лице в съответното населено
място от датата на сключване на договора
за финансова помощ, издаден не по-рано от
месеца, предхождащ датата на подаване на
уведомителното писмо.
8. Декларация по образец, че ползвателят
не работи повече от 4 часа дневно на трудови
или служебни правоотношения, заедно с копие
на всички договори, по които има трудови
или служебни правоотношения (изисква се за
периода от 3 месеца след датата на сключване
на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на уведомителното писмо).“
2. В раздел „В случай на закупуване на
земя“ в т. 1 след думите „Копие от документ
за собственост на земя“ се поставя точка и
текстът до края на изречението се заличава.
3. Накрая в приложението се създава раздел
„Специфични документи“:
„Специфични документи:
1. Сертификат или писмено доказателство
съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата
на биологичното производство, издаден от
контролиращо лице, получило разрешение
съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС (в случай че кандидатът е получил приоритет при
условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).
2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС,
а при стандартен (САС) материал – фирмен
документ, издаден от производителя. При лозов
посадъчен материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ
за одобрение на стандартен лозов посадъчен
материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ,
издаден от производителя.
3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ на
изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за
фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
4. Констативен протокол и декларация за
презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случаи
на засаждане/презасаждане на винени лозя).“
Заключителни разпоредби
§ 7. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г.; попр., бр. 29
от 2010 г.; изм., бр. 37, 45, 55 и 75 от 2010 г.,
бр. 18, 67, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от
2012 г., бр. 72 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39:
а) в ал. 2 думите „един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията,
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посочен в договора за отпускане на финансова
помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане по
договори, сключени през 2015 г., се подава
след извършване на инвестицията, но не покъсно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 41, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова
помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 46, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 8. В Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“
по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г.,
бр. 65, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 53 от 2012 г.,
бр. 70 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 24 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 2 думите „един месец след
изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на
финансова помощ“ се заменят с „15 октомври
2015 г.“.
2. В чл. 41, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя с
„октомври“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя
с „октомври“.
4. В чл. 46, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 9. В Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Възстановяване
на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г.; изм. бр. 24 от
2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105
от 2011 г., бр. 71 от 2012 г., бр. 105 от 2013 г.,
бр. 72 от 2014 г. и бр. 24 и 68 от 2015 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „не по-късно от
един месец от изтичане на срока за извърш-
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ване на инвестицията, посочен в договора за
отпускане на финансова помощ и“ се заличават.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 10. В Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подобряване
и коном и ческ ата с т ой нос т на г ори т е“ о т
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от
2008 г.; изм., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от
2011 г., бр. 28 и 55 от 2012 г. и бр. 24 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „един месец от
изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на
финансова помощ и не по-късно от 15 септември“ се заменят с „15 октомври“.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 11. В Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г.,
бр. 5 и 105 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 105
от 2013 г. и бр. 24 и 68 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 31, ал. 2 думите „не по-късно от
един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за
отпускане на финансова помощ и“ се заличават.
2. В чл. 33, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 12. В Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм.,
бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89
и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2 и
75 от 2013 г., бр. 63 и 72 от 2014 г. и бр. 24 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 34, ал. 2 думите „един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията,
посочен в договора за отпускане на финансова
помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 36, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 39, ал. 2 думата „септември“ се
заменя с „октомври“.
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4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора за отпускане на финансова помощ“
се заличават.
§ 13. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от
2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28
и 54 от 2012 г., бр. 2, 75, 98 и 105 от 2013 г.,
бр. 61 и 72 от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 2 думите „един месец от
изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане
на финансова помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“.
2. В чл. 38, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 41, ал. 2 думата „септември“ се
заменя с „октомври“.
4. В чл. 43, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока му“ се
заличават.
§ 14. В Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72 от
2011 г.; попр., бр. 76 от 2011 г.; изм., бр. 89 и
99 от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г.,
бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 2 думите „един месец от изтичане
на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова
помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане за
договори, сключени през 2015 г., се подава
след извършване на инвестицията, но не покъсно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 37, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 40:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова
помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
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§ 15. В Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм.,
бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72, 76, 89 и 99
от 2011 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г.
и бр. 61 и 72 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 35:
а) в ал. 2 думите „един месец от изтичане
на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова
помощ“ се заменят с „15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Заявката за окончателно плащане по
договори, сключени през 2015 г., се подава
след извършване на инвестицията, но не покъсно от 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 37, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 40:
а) в ал. 1 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“;
б) в ал. 2 думата „септември“ се заменя
с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на проекти със
сключени договори за отпускане на финансова
помощ през 2015 г. е 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 41, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 16. В Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Насърчаване
на туристическите дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм.,
бр. 55 от 2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99 от 2011 г.,
бр. 28 и 55 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 72
от 2014 г. и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 2 думите „един месец от
изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на
финансова помощ“ се заменят с „15 октомври
2015 г.“.
2. В чл. 34, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
3. В чл. 37, ал. 2 думата „септември“ се
заменя с „октомври“.
4. В чл. 39, ал. 1 думите „не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока на договора“ се заличават.
§ 17. В Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Управление на
местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
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инициативни групи, предлагащи стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от
2010 г., бр. 5, 81 и 104 от 2011 г., бр. 24 и 107
от 2013 г., бр. 61, 62, 72 и 95 от 2014 г. и бр. 21
и 44 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 5 думата „септември“ се заменя с „октомври“ и се създава изречение второ:
„Крайният срок за изпълнение на одобрени
проекти, за чието финансиране са сключени
договори за отпускане на финансова помощ
след 1 септември 2015 г., е 20 ноември 2015 г.“
2. В чл. 23, ал. 4, т. 2 след думата „помощ“ се поставя запетая и се добавя „както
и допълнителни споразумения за изменение
и допълнение на договора въз основа на
одобрено от РА писмено искане, подадено от
ползвателя на помощта“.
3. В чл. 30:
а) в ал. 12 след думата „договора“ се добавя „с изключение на проекти, включващи
строително-монтажни работи, и за проекти
по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
и по мярка „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“, за които крайният срок
е 15 октомври 2015 г.“;
б) създава се ал. 13:
„(13) Заявка за окончателно плащане по
договори за отпускане на финансова помощ,
сключени след 1 септември 2015 г., се подава
след извършване на дейностите по проекта,
но не по-късно от 20 ноември 2015 г.“
4. В чл. 32, ал. 2 думите „до 15 работни
дни“ се заменят с „до 10 работни дни“.
§ 18. В Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции
за реконструкция и модернизация на рибарски
пристанища, кейови места за разтоварване и
покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.;
доп., бр. 12 от 2014 г.; изм., бр. 65 от 2015 г.) в
чл. 31, ал. 4 думата „четири“ се заменя с „два“.
§ 19. (1) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 7,
т. 1, буква „а“ и т. 3, § 8, т. 1 и 3, § 10, т. 1,
§ 12, т. 1 и 3, § 13, т. 1 и 3, § 14, т. 1 и 3, § 15,
т. 1 и 3, § 16, т. 1 и 3 за подаване на заявки
за окончателно плащане и за изпълнение на
проекти по сключените договори за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ се прилага
за договори, сключени преди 1 януари 2015 г.,
които са със срок за изпълнение на одобрения
проект 15 септември 2015 г.
(2) Срокът 15 октомври 2015 г. по § 17,
т. 1 и т. 3, буква „а“ за подаване на заявки
за окончателно плащане и за изпълнение на
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проекти по сключените договори за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ се прилага
за договори, сключени преди 1 септември
2015 г. и със срок за изпълнение на одобрения
проект 15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за
удължени, без да се подписват допълнителни
споразумения към договорите за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ.
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6441

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 40 от
2004 г. за условията и реда за извършване
на автомобилен превоз на опасни товари
(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от
2007 г., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.;
изм., бр. 100 от 2011 г. и бр. 87 от 2013 г.)
§ 1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след абревиатурата „ADR“ се
поставя запетая и се добавя „приложими от
1 януари 2015 г.,“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Наредбата въвеж да изиск ва ни я та
относно превозите на товари по шосе на Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. за привеждане за трети път в
съответствие с научно-техническия прогрес
на приложенията към Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно вътрешния превоз на опасни товари
(OB L 335, 22.11.2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
За министър на околната среда и водите:
Красимир Живков
6373
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 538
от 23 юли 2015 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община, приет от
Министерския съвет с Решение № 960 от 2009 г.,
програмата за проектно-проучвателни работи на
Столична община и необходимостта от създаване
на устройствени предпоставки за трайно решение
за развитието и обновяването на най-представителните и исторически значими части от централната градска част на гр. София е належащо
изработване на проект за подробен устройствен
план за м. Зона А-север, район „Оборище“.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 18.05.2009 г.
на главния архитект на Столична община до
НИПК са изпратени за съгласуване задания за
изработване на ПУП със специфични правила и
нормативи (СПН) за м. Зона А-юг, район „Средец“,
и м. Зона А-север, район „Оборище“.
На 20.05.2009 г. заданията със СПН са изпратени за съгласуване в РИОСВ. В отговор в
Направление „Архитектура и градоустройство“
е получено писмо от РИОСВ – София, видно от
което заданието със СПН е прието.
На 26.10.2009 г. главният архитект на София
изпраща до НИОНКЦ писмо относно съгласуване на задание за изработване на ПРЗ за м.
Център – Зона А-север (част район „Оборище“),
м. Център – Зона А-юг (част район „Средец“).
С писмо № НИНКН-32 от 10.02.2010 г. на
заместник-министъра на културата е съгласувано задание за изработване на ИПРЗ за м.
Център – Зона А-север (част район „Оборище“),
м. Център – Зона А-юг (част район „Средец“),
гр. София.
Столична община, представлявана от главния
архитект на общината, е възложила изработването
на проекта с договор от 28.05.2010 г. на „Румина
АМ“ – ЕООД. В предмета на договора е включено и изработването на специфични правила и
нормативи към проекта.
На 28.02.2011 г. в Направление „Архитектура и
градоустройство“ е получено писмо от директора
на ОП „Стара София“ със Софийския исторически музей за оказване на съдействие във връзка
с плана относно част „Културно-историческо
наследство“.
С писмо вх. № ТП-92-00-47 от 22.08.2012 г. на
директора на дирекция „ЕМД“ към НИНКН в
Направление „Архитектура и градоустройство“ е
върната документация по проекта за ПУП – ИПРЗ
за м. Център – Зона А-север, район „Оборище“,
като са отразени направените констатации и
взетите решения.
Със заповед № РД-09-50-965 от 31.10.2012 г. главният архитект на Столична община е допуснал да се
изработи изменение на плановете за регулация и застрояване за части от ЦГЧ, район „Оборище“, зона
А-север, в обхват: Ларго – бул. Княз Ал. Донду-

ков – ул. Кракра – бул. Янко Сакъзов – бул. Васил Левски – ул. Шипка – ул. Париж – ул. Московска – пл. Ал. Батенберг – бул. Цар Освободител – до Ларгото.
С писмо вх. № ТП-92-00-47 от 28.02.2013 г. в
Направление „Архитектура и градоустройство“ е
внесена историческа справка по част „Културноисторическо наследство“ към проекта. С писмо
изх. № ТП-92-00-47 от 28.03.2013 г. на главния
архитект на Столична община проектът със
специфичните правила и норми и приложена
историческа справка е изпратен за съгласуване
в Националния институт за недвижимо културно
наследство НИНКН – МК.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 24.04.2013 г. на
главния архитект на Столична община проектът
заедно със специфичните правила и норми е
изпратен за съгласуване до „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и до „Софийска вода“ – АД. Под
същия номер писмо на 30.04.2013 г. проектът със
СПН е изпратен за съгласуване и до „Топлофикация София“ – АД.
Към проекта са изработени план-схеми по
чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, които са съгласувани от експлоатационните дружества – „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с писмо № 1201103915
от 7.06.2013 г., „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-1555 от 10.06.2013 г. и „Топлофикация София“ – ЕАД, с писмо № И-СГ 965 от 15.09.2014 г.
Дирекция „Зелена система“ при Столична
община е заверила геодезическо заснемане, фитосанитарна и експертна оценка на дървесната
растителност, изработени към проекта в съответствие с изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
(изх. № ЗС-7000-58 от 2.12.2013 г.).
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 8.05.2013 г.
на главния архитект на Столична община проектът със СПН и план-схемите на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
са изпратени до кмета на район „Оборище“ за
обявяване. На 7.05.2013 г. обявлението за проекта е изпратено за обнародване до директора на
„Държавен вестник“.
Под № ГР-04-00-20 от 28.06.2013 г. в Направление „Архитектура и градоустройство“ е
получено възражение, от директора на дирекция
„ЕМД“ – НИНКН, относно провеждане на процедурата по обявяване на проекта. Представено
е и становище по чл. 84, ал. 2 ЗКН от директора
на НИНКН относно проекта.
С писмо изх. № РА-92-00-451 от 19.07.2013 г. на
главния архитект на Столична община е поискано от НИНКН предоставянето на документи,
необходими за процедирането на проекта.
В отговор с писмо вх. № ТП-92-00-47 от
16.09.2013 г. на директора на НИНКН в Направление „Архитектура и градоустройство“ са изпратени
документи, свързани с допълнителна информация и разяснения по отношение на становище
на НИНКН с изх. № 0800-142/2 от 21.05.2013 г.
С писмо вх. № ТП-92-00-47 от 26.07.2013 г. на
и.д. гл. директор на ГД „ИОКН“ – МК, до главния архитект на Столична община са направени
забележки и препоръки във връзка с процедирането на проекта.
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С писмо вх. № ТП-92-00-47 от 17.09.2013 г. на
директора на дирекция „ЕМД“ към НИНКН в
Направление „Архитектура и градоустройство“ е
изпратено становище № 33-НН-57 от 23.01.2013 г.
на заместник-министъра на културата. Видно от
представеното становище Министерството на
културата не съгласува проекта за ПУП – ИПРЗ
за м. Център – Зона А-север, район „Оборище“,
Столична община, като са посочени и конкретни
изисквания.
Във връзка с изработването на плана със СПН
до „Румина АМ“ – ЕООД, са изпратени актуална кадастрална карта и кадастрални регистри в
обхвата на разработката (писмо изх. № ТП-92-0047 от 10.10.2013 г. на началник-отдел „Подробни
устройствени планове“).
На заседание на ОЕСУТ на 22.10.2013 г. са
разгледани и обсъдени постъпилите по проекта
възражения и становища и са направени служебни
предложения.
Проектът за ПУП – ИПРЗ за м. Център – Зона
А-север, район „Оборище“, е приет от Специализирания състав на ОЕСУТ с отразените в протокол
№ ЕС-Г-82 от 31.10.2013 г., т. 1, забележки.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 3.12.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
до „Румина АМ“ – ЕООД, са изпратени копия от
протокола на ОЕСУТ от 22.10.2013 г. и протокола
на Специализирания състав от 31.10.2013 г. за
сведение и изпълнение.
Проектът е съгласуван със Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) (писмо вх. № ТП92-00-47 от 10.12.2013 г. на директора на СРЗИ).
Проектът е съгласуван от Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по
околната среда и водите (МОСВ – РИОСВ). Видно
от представеното решение № СО-63-ЕО/2013 г.
на директора на РИОСВ – София (внесено в
Направление „Архитектура и градоустройство“
с писмо вх. № ТП-92-00-47 от 19.12.2013 г.), не е
необходимо извършването на екологична оценка
на плана.
На з ас еда н ие на ОЕС У Т, п р оведено на
18.02.2014 г., са приети специфични правила към
проекта за ИПРЗ за м. Център – зона А-север,
район „Оборище“.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 25.02.2014 г. на
главния архитект на Столична община проектът
заедно със специфичните правила е изпратен за
съгласуване в НИНКН. В писмото е уточнено,
че проектът е преработен в съответствие с изиск
ванията на писмо на НИНКН № 0800-142 от
30.08.2013 г., като са спазени и допълнителните
указания, получени при провеждане на работни
срещи и обсъждания.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 26.02.2014 г. на
главния архитект на Столична община проектът
със специфичните правила и план-схемите на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура са изпратени за обявяване до кмета на
район „Оборище“. На същата дата до директора
на „Държавен вестник“ е изпратено обявление
за проекта с молба същото да бъде обнародвано.
Проектът за план за регулация и застрояване
със СПН за м. Център – Зона А-север, район
„Оборище“, е разгледан на заседание на ОЕСУТ
на 27.05.2014 г. Решението е отразено в протокол
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№ ЕС-Г-38, т. 21 – разгледани са и са коментирани
всички направени възражения и забележки и са
направени съответните служебни предложения.
На зас еда н ие на ОЕС У Т, п р оведено на
3.06.2014 г., е разгледано допълнение към протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г., т. 21,
по проект за ПРЗ на м. Центъра – Зона А-север, район „Оборище“. Направени са служебни
предложения, отразени в протокол № ЕС-Г-40 от
3.06.2014 г., т. 40.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 9.06.2014 г.
на главния архитект на Столична община до
директора на „Държавен вестник“ е изпратено
обявление за проекта със специфични правила и
план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за м. Центъра – Зона
А-север, с молба същото да бъде обнародвано.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 10.06.2014 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“ проектът със специфичните правила, приет
от ОЕСУТ (протокол № ЕС-Г-38 от 27.05.2014 г.,
т. 21, и протокол № ЕС-Г-40 от 3.06.2014 г., т. 40),
е изпратен за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
и 10 ЗУТ до кмета на район „Оборище“.
Със заповед № РД-09-01-163 от 16.06.2014 г.
на кмета на район „Оборище“ е наредено да се
проведе обществено обсъждане на проекта със
специфичните правила.
Проектът за ПУП – ИПРЗ със СПН за м. Център – Зона А-север, район „Оборище“, е разгледан
от ОЕСУТ. Решението е отразено в протокол
№ ЕС-Г-64 от 9.09.2014 г., т. 2 – разгледани са и
са коментирани всички постъпили възражения
и становища, направени са и служебни предложения по проекта.
С писмо изх. № ТП-92-00-47 от 24.09.2014 г.
на главния архитект на Столична община до
НИНКН е изпратен за съгласуване проектът
за ПУП – ИПРЗ със специфични правила за
м. Център – Зона А-север, район „Оборище“.
Уточнено е, че проектът е коригиран в съответствие с изискванията, описани в протокол № 9
от 18.06.2014 г.
На 3.02.2015 г. в Направление „Архитектура
и градоустройство“ е получено писмо на Министерството на културата с изх. № 33-НН-1257 от
28.11.2014 г. Видно от цитираното писмо Министерството на културата съгласува проект за ИПРЗ
за м. Център – Зона А-север, район „Оборище“,
с посочените в него изисквания.
Приложено е копие на сборен чертеж за изменение на плана за регулация и застрояване за м.
Център – Зона А-север (район „Оборище“) и м.
Център – Зона А-юг (район „Средец“), заверен с
печат от Министерството на културата, с който
се съгласува проектът за двете зони.
С Решение № 258 от 14.05.2015 г. Столичният общински съвет е възложил на главния
архитект на Столична община да изпрати на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
към Министерството на регионалното развитие
и благоустройството проекта на специфични
правила и нормативи заедно с графичната част
на проекта на изменение на план за регулация и
застрояване на м. Центъра – Зона А-север (район
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„Оборище“). Това е било изпълнено с писмо изх.
№ ТП-92-00-47 от 28.05.2015 г. на главния архитект
на Столична община.
В отговор в Направление „Архитектура и
градоустройство“ е получено писмо вх. № ТП92- 00 -47 от 29.06.2015 г. (изх. № 07- 0 0 -42 от
29.06.2015 г.) от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. С това
писмо МРРБ дава указания относно СПН към
проекта за ПУП – ИПРЗ на м. Център – Зона
А-север, район „Оборище“.
Специфичните правила и нормативи (СПН)
към проекта за ПУП заедно с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) са
съгласувани от Министерството на културата
(становище изх. № 33-НН-614 от 6.07.2015 г.).
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ.
Решението е отразено в протокол № ЕС-Г-48 от
30.06.2015 г., т. 17 – проектът е приет и е предложено на главния архитект на Столична община
да го внесе в Столичния общински съвет за
одобряване.
При описаната по-горе фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Изработването на проекта е допуснато със
заповед № РД-09-50-965 от 31.10.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
започнатите производства по изработване на
общи и подробни устройствени планове, които
не са приключили до влизането в сила на този
закон с издаване на акт за одобряването им, се
одобряват по досегашния ред.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС компетентен да одобри плана е Столичният
общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на Столична община, като с негова
заповед № РД-09-50-965 от 31.10.2012 г. е допуснато да се изработи проектът за ПУП – ИПРЗ в
обхвата, указан в заповедта.
Горното е в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
във връзка съсзаповед № РД-09-178 от 19.03.2012 г.
на кмета на Столична община и чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 121
и чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяването и
общественото обсъждане са разгледани от ОЕСУТ.
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Проектът е съгласуван от Министерството на
културата – Национален институт за недвижимо
културно наследство, в изпълнение на изискването
на чл. 80, ал. 3 и чл. 84 от Закона за културното
наследство.
Специфичните правила и нормативи (СПН)
към проекта за ПУП заедно с приложена схема културно-историческо наследство (КИН) са
съгласувани от Министерството на културата
(становище изх. № 33-НН-614 от 6.07.2015 г.).
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-1833 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото
в устройствените зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на урегулираните
поземлени имоти в обхвата на плана се осигурява
по действаща и новопредвидена улична регулация,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии.
Застрояването е съобразено с нанесените
сервитути на съществуващи подземни проводи и
мрежи на инженерната инфраструктура.
С проекта се предлага образуване на УПИ,
в които попада повече от един имот, съобразявайки се с влезлите в сила и приложени предходни ПУП – план за регулация, постигане на
целесъо бразно застрояване. Настоящият план
за регулация се одобрява върху влязлата в сила
кадастрална карта без доказано съгласие на собствениците на тези имоти и сключени договори
по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
и 5 ЗУТ, липсва правно основание за одобряване
на тези урегулирани поземлени имоти (УПИ II93, 94, 104 от кв. 502 и УПИ IV-7, 8 от кв. 533).
Столичният общински съвет приема решението
относно предвиденото застрояване в горепосочените УПИ за целесъобразно и отговарящо на
законовите изисквания, поради което приема, че
следва да се одобри проектът за план за застрояване на тези УПИ. Това се налага и от факта,
че територията попада в устройствени зони „Зона
на стария градски център“ (Ц2) и „Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо), с голям
процент на изграденост и с преобладаващ характер
„свързано застрояване“, което с оглед запазване
на изградения сграден фонд предполага новото
застрояване също да се предвиди като „свързано“
без промяна в начина на застрояване.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за електроснабдяване, за водоснабдяване и канализация и топлофикация. С план-схемите се определят видът и техническите размери
на мрежите и съоръженията.
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Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта със: „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД,
„Софийска вода“ – АД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Със съгласуването на проекта от РИОСВ е
изпълнено изискването на чл. 82, ал. 4 и чл. 84
от Закона за опазване на околната среда.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ, с
което е спазено изискването на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на гр. София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 17, чл. 80, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 81, ал. 1
и 3 ЗУТ, Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии; чл. 89,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи; устройствени категории по т. 10, 15, 25, 33,
34, 35, 41 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-48 от 30.06.2015 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация – план за регулация и план за улична регулация на м. Център – Зона А-север (район „Оборище“) в обхат: Ларгото – бул. Княз Ал. Дондуков – ул. Кракра – бул. Янко Сакъзов – бул. Васил Левски – ул. Шипка – ул. Париж – ул. Московска – пл. Ал. Батенберг – бул. Цар Освободител – до Ларгото, по червените и сините линии,
цифри, зачертавания и щрихи и с корекциите в
кафяв и зелен цвят съгласно приложения проект.
1.1. От плана за регулация се изключват части
от квартали, за които е необходимо представяне
на договор по чл. 15 или 17 ЗУТ: кв. 502 – УПИ
II-93, 94, 104; кв. 533 – УПИ IV-7, 8; УПИ III и
УПИ IV, кв. 535, м. Център – Зона А-север.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на м. Център – Зона А-север (район
„Оборище“) в обхват: Ларгото – бул. Княз Ал. Дондуков – ул. Кракра – бул. Янко Сакъзов – бул. Васил Левски – ул. Шипка – ул. Париж – ул. Московска – пл. Ал. Батенберг – бул. Цар Освободител – до Ларгото, с корекциите в зелен цвят
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура по част „Водоснабдяване
и канализация“, „Електроснабдяване“ и „Топлоснабдяване“ в обхвата на проекта за ПУП.
4. Одобрява проект за специфични правила
и нормативи за устройство и застрояване към
ПУП за м. Център – Зона А-север (район „Оборище“) с приложена схема културно-историческо
наследство към подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, м.
Център – Зона А-север, район „Оборище“.
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.
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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 „Оборище“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6335

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 539
от 11 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от протокол
на ОЕСУТ № 9 от 7.09.2015 г. Общинският съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за „Подземна тръбна
мрежа за оптична свързаност на „Михайлов
ТВ“ – ООД, на територията на община Бойчиновци“, с обхват: РП III-101 „Бойчиновци – Мърчево – Владимирово – гр. ОПУ – Враца“, от км
36+585 ляво до км 39+995 ляво; от км 41+516
ляво до км 44+154 ляво; от км 46+206 ляво до
км 49+395 ляво; от км 50+334 ляво до км 52+369
ляво; от км 53+889 ляво до км 54+781 ляво; от
км 58+154 ляво до км 61+473 ляво – в ограничителната ивица на пътя, РП III-816 „II-81 – Ерден – РП III-101“ на км 12+536 – пресичане чрез
х. сондаж; РП III-1011 „Мадан – Септемврийци“
на км 0+267 – пресичане чрез х. сондаж, РП
III-101 „Бойчиновци – Мърчево – Владимирово – гр. ОПУ – Враца“, на км 43+750; км 44+154;
на км 53+005 – пресичане на пътното платно чрез
х. сондаж, преминаване през имоти – публична
общинска собственост, в землищата на с. Мърчево, с. Владимирово, с. Громшин и през имоти – публична общинска собственост в регулация,
на гр. Бойчиновци, с. Мърчево, с. Владимирово,
с. Кобиляк, с. Громшин, с. Лехчево съгласно представения проект, неразделна част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива.
Подробният устройствен план – ПП, се одоб
рява по червените, сините, лилавите и черните
линии, цифри и надписи и е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Димитрова
6360

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 113
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване
1 kV на имот с проектен № 208052 по КВС на
землище гр. Елена с ново конкретно предназначение – „Цех за сурово сушени месни продукти“:
1.1. т расе на линеен обект – водопровод,
преминаващ по улица в околовръстния полигон
на „Пърчевци“ с дължина 16,69 л. м, през имот
с проектен № 208054 по КВС, собственост на
възложителя, с дължина 29,55 л. м и през имот
с проектен № 208051 по КВС, собственост на
възложителя, с дължина 11,69 л. м; площта на
сервитута в урбанизираната площ е 50,07 кв. м,
а площта в КВС е 123,72 кв. м;
1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ по улица в околовръстния
полигон на „Пърчевци“ с дължина 41,26 л. м, през
имот с проектен № 208054 по КВС, собственост
на възложителя, с дължина 28,17 л. м и през
имот с проектен № 208051 по КВС, собственост
на възложителя, с дължина 3,68 л. м; площта на
сервитута в урбанизираната площ е 86,65 кв. м,
а площта в КВС е 127,40 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината да издаде
заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
6241

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 670-54
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно и канализационно отклонение, до ПИ 52009.131.944 (лозе),
извън урбанизираната територия в землището
на гр. Нови пазар, собственост на Иван Михнев
Ненов, гр. Нови пазар.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
на общинския съвет за одобряване на плана може
да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта,
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
6250

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 83
от 31 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 104 и чл. 127, ал. 6 ЗУ Т, Решение № 20,
взето с протокол № 2 от 4.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Перущица, за стартиране
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процедура по изработване на общ устройствен
план на общината, планово задание за изработване на ОУП, одобрено с Решение № 77, взето
с протокол № 6 от 20.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Перущица; становище № 33-НН-048
от 11.07.2014 г. на Министерството на културата,
протокол № УПНЕИПГ-01-02-40 от 13.12.2014 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика към МРРБ за
разглеждане и приемане на проектната документация по ОУП – Перущица, като отговаряща на
изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
обществено обсъждане със заинтересуваната общественост, проведено на 30.04.2015 г., завършило
с положителен резултат (писменият протокол от
общественото обсъждане е неразделна част от
процедурата по одобряване на плана), протокол
№ 6 от 2.07.2015 г. на ЕСУТ при Община Перущица
за приемане на предварителен проект на ОУП,
положително становище № ПВ-2-ІІ-ЕО от 2015 г.
на РИОСВ – Пловдив, по екологична оценка на
общия устройствен план на община Перущица,
протокол № 8 от 18.08.2015 г. на ЕСУТ при Община
Перущица за приемане на окончателен проект на
ОУП Общинският съвет – гр. Перущица, реши:
I. Одобрява проект на ОУП на община Перущица в административно-териториалните граници
на общината:
1. общ устройствен план на общината;
2. план-схема транспортно-комуникационна
система;
3. зелена система, отдих и спорт;
4. култура и недвижимо културно наследство;
5. водоснабдяване и канализация;
6. електрификация;
7. електронна, съобщителна мрежа; телекомуникации;
8. газификация;
9. геоложко зониране, санитарно-охранителни
зони.
II. Неразделна част от общия устройствен план
са правилата и нормативите за неговото прилагане съгласно приложението, които се приемат
едновременно с плана.
III. Приема определянето на преобладаващото предназначение и начин на устройство
на отделните структурни части на териториите,
обхванати от плана.
IV. При прилагането на общия устройствен
план конкретизирането на правилата, нормативите
и показателите да се решават със средствата на
подробните устройствени планове в граници, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
V. Подробните устройствени планове, одобрени
до влизането в сила на общия устройствен план,
запазват действието си.
V I. Проектите за подробни уст ройствени
планове, чието изработване е разрешено по
реда на ЗУТ, които не са одобрени към датата
на влизане в сила на общия устройствен план,
се съобразяват с предвиж данията на общия
устройствен план и с правилата и нормативите
за неговото прилагане.
Председател:
И. Муров
6304
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ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1240
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за трасе на външно ел.
захранване до имот с идентификатор 56126.235.1
по КККР на гр. Петрич, местност Кумли, зем
лище на гр. Петрич, с трасе и сервитути към
него, предвидени да преминат през поземлени
имоти по кадастрална карта на гр. Петрич,
като подробно описание на имотите е приложено в регистър на засегнатите имоти, заверен
от СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: трасе през поземлени
имоти с идентификатори 56126.128.11 – паркинг,
и 56126.128.50 – републиканска пътна мрежа, по
КККР на гр. Петрич и сервитут, засягащ поземлени имоти с идентификатори 56126.128.11 – паркинг, и 56126.128.50 – републиканска пътна мрежа,
и 56126.128.10 – нива, по КККР на гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
6323
РЕШЕНИЕ № 1241
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външен водопровод до имот 077028, м. Бочвата, землище с. Марикостиново. С трасе през имоти: 000220, 000586,
000607 – местни пътища, общинска собственост,
имот с идентификатор 47189.301.1 – землище с.
Марикостиново, и сервитутите, приложени в
табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП
за външно ел. захранване, както следва: имот
000661, 000607, 000586, 000220, 000585, 121005,
имот с идентификатор 47189.301.1 – землище с.
Марикостиново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
6324

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 340
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване за УПИ: I-100036 – жилищно
строителство, II-100036 – жилищно строителство,
и III – жилищно строителство, в землището на
с. Крумово, местност Гюбрето, приет с Решение
№ 11, протокол № 5 от 2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
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
6343
РЕШЕНИЕ № 345
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно
електроснабдяване на УПИ 27.243 – агрокомплекс – офис, магазин и склад за съхранение
на торове, препарати и семена, в землището на
с. Марково, местност Комсала, приет с Решение
№ 12, взето с протокол № 5 от 2015 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ.
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
6344
РЕШЕНИЕ № 346
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Кабелна линия 1 kV за външно електроснабдяване на УПИ
002188 – мотел, заведение за обществено хранене,
магазин за промишлени стоки със склад и офис
и ТИР паркинг, приет с Решение № 19, протокол
№ 5 от 2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив, от КВС на с. Белащица, местност Гьола.
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
6345
РЕШЕНИЕ № 347
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП на трасе на кабелна
линия 20 kV за УПИ 18.334 – жилищно строителство, в землището на с. Първенец, местност
Аптекарово и метери, приет с Решение № 5,
протокол № 5 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
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
6346
РЕШЕНИЕ № 348
от 4 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване, канализация и водоснабдяване на УПИ 020002 – търговски комплекс за
промишлени стоки, в землището на с. Браниполе,
местност Чиирите.
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
6347

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 234
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на гр. Правец, като:
– променят се границите и площта на УПИ
ІІІ – хотел, ресторант, в кв. 18 от 3050 кв. м на
2500 кв. м съгласно ПУП – ПР от 1987 г. и документа за собственост;
– променя се границата на УПИ ІV в кв. 18
и отреждането му „За КЖС“;
– променя се регулацията на УПИ ХV – за
площад и обществено обслужване, в кв. 20,
гр. Правец;
– променя се уличната регулация на улица с
о.т. 386 – о.т. 421 – о.т. 422.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Председател:
Н. Яхов
6338
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 607
от 15 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ и докладна
записка от Ангел Папазов – кмет на общината,
вх. № 53-0-240 от 9.09.2015 г., Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява подробен устройствен план ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно кабелно електрозахранване 20 kV за нов
БКТП (по чл. 117, ал. 5 ЗЕ) на Пречиствателна
станция за отпадни води в ПИ 900408, местност
Кориите, в землището на гр. Първомай, община
Първомай, област Пловдив“.
Председател:
Д. Петков
6305

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 211
от 3 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ във връзка
с чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за външно
електроснабдяване на ПИ 035082 в землището
на с. Богатово като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива за изграждане на
съоръжение за компостиране на биоразградими
и зелени отпадъци.
Трасето на електропровода е с дължина 145 м
и преминава през ПИ 65927.136.18, ПИ 65927.96.5
и ПИ 65927.96.6 в землището на гр. Севлиево,
както и през ПИ 04555.0.159 и ПИ 04555.35.85 в
землището на с. Богатово. Сервитутът на електропровода е по 2 м от двете страни по оста на
трасето.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево
пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
6342

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 73
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план за поземлен имот извън урбанизираната
територия на новообразуван НПИ № 102053, м.
Лицето, по КВС в землището на гр. Сливница
за обект: „Административно-търговски център“,
за зона предимно производствена (Пп) и устрой-
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ствени схеми (парцеларен план) за външни В и К
връзки, електрозахранване и транспортен достъп
на имот НПИ № 102053 със следните параметри:
площ – 5900 кв. м;
д о с т ъ п д о п ът – № 10 2 0 45, № 10 2 0 47 и
№ 102046 – полски пътища на община Сливница.
Председател:
Г. Георгиев
6306
РЕШЕНИЕ № 74
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план за поземлен имот извън урбанизираната
територия на новообразуван НПИ № 102052 по
КВС в землището на гр. Сливница за обект: „Цех
за производство на метални конструкции“, за зона
предимно производствена (Пп) и устройствени
схеми (парцеларен план) за външни В и К връзки, електрозахранване и транспортен достъп на
имот НПИ № 102052 със следните параметри:
площ – 31 899 кв. м;
достъп до път – № 102050, № 000176, № 102047
и № 102046 – полски пътища на община Сливница.
Председател:
Г. Георгиев
6307
РЕШЕНИЕ № 75
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план за поземлен имот извън урбанизираната
територия НПИ № 102051 в м. Шугарник по КВС
в землището на гр. Сливница за обект: „Цех за
производство на метални конструкции“, за зона
предимно производствена (Пп) и устройствени
схеми (парцеларен план) за външни В и К връзки,
електрозахранване и транспортен достъп на имот
НПИ № 102051 със следните параметри:
площ – 9000 кв. м;
достъп до полски път – имот № 102047 на
община Сливница.
Председател:
Г. Георгиев
6308

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 14
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 3МСMA и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Одобрява частично изменение на специализирана план-схема за подземна кабелна
мрежа на оптична свързаност на „Електрони-
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ка – НС“ – ЕООД, Търговище, към действащия
ПУП на Търговище, представляващо V етап на
разширение на съществуващата мрежа на заявителя, както следва:
– отклонения от съществуващата шахта южно
от вх. А на бл. 65 в кв. 3апад-3 към магазина
„Зора“, към имота на бившето предприятие
„Зема“, към бившето предприятие „Шуменско
пиво“, към професионална техническа гимназия
„Цар Симеон Велики“ и Професионална гимназия
по електротехника и строителство със срок за
изграждане и възстановяване на настилките до
края на ноември 2015 г.;
– отк лонени я от съществу ващите шах ти,
намиращи се западно на бул. Трайко Китанчев,
към жилищните блокове № 1 – 6 в кв. Запад-1
и жилищните блокове № 40 на ул. Петлешков,
блокове № 41, 43, 45 и 47 на бул. Трайко Китанчев, със срок за изграждане и възстановяване
на настилките до края па ноември 2015 г., като
пресичане на булеварда да се извърши чрез ръчно
направен изкоп;
– отклонения от съществуващите шахти, намиращи се северно от бул. Александър Стамболийски към бл. № 9 на булеварда и към жилищните
блокове № 74 на ул. Митрополит Андрей и № 1
на бул. Александър Стамболийски, както и към
жилищен блок № 9 на ул. Опълченска със срок
за изграждане и възстановяване на настилките
до края на ноември 2015 г.;
– отклонения към жилищни блокове № 2,
№ 3, № 14, № 16 на ул. Братя Миладинови 2, на
ул. Алеко Константинов № 1, на ул. Бузлуджа
и към сградата на териториално статистическо
бюро със срок за изграждане и възстановяване
на настилките до края на ноември 2015 г.;
– отклонения към жилищни блокове № 14
на ул. Дамян Груев, № 15 и № 21 на ул. Братя
Миладинови № 7, № 9, № 11 на ул. Сава Геренов
със срок за изграждане и възстановяване на настилките до края на ноември 2015 г.;
– отклонение от съществуваща шахта на кръстовище бул. Митрополит Андрей и ул. Скопие към
имот от бившето предприятие „Родопа“ със срок
за изграждане и възстановяване на настилките
до края на ноември 2015 г.;
– отклонения към жилищните блокове № 17,
№ 19, № 18, № 20 и № 22 на ул. Скопие със срок
за изграждане и възстановяване на настилките
до края па ноември 2015 г.;
– отклонения към жилищен блок № 36 на ул.
Цар Симеон, блок № 81 на бул. Митрополит Андрей и имот на ул. Тимок 1, като за пресичане на
река Врана да се използва мостово съоръжение
срещу ул. Страцин, и със срок за изграждане и
възстановяване на настилките до края на ноември 2015 г.;
– отклонения към жилищните блокове № 9
на ул. Епископ Софроний (ГУМ) и № 32 и № 21
на ул. Васил Левски със срок за изграждане и
възстановяване на настилките до края на ноември 2015 г.;
– отклонение от съществуваща шахта на ул.
Сава Катрафилов (пред офиса на „Електроника – НС“) към Основно училище „Христо Ботев“,
което ще се изгради при реализиране на проекта
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за кръгово кръстовище на бул. Митрополит Андрей и ул. Сава Катрафилов пред Сити център
след октомври 2016 г.;
– отклонения към жилищните блокове № 17
и № 19 на ул. Отец Паисий, блокове № 2 и № 4
на ул. Брегалница, блок № 65 на ул. Кюстенджа,
блокове № 30 и № 32 на ул. Трапезица, блокове
№ 77 и № 79 на ул. Кюстенджа, блокове № 50
и № 54 на ул. Трапезица, които ще бъдат реализирани след изтичане на срокове, предвидени
в Договора за финансиране от европейските
фондове – след март 2020 г.
2. Община Търговище запазва правото си да
откаже издаване на разрешение за строеж за
изграждане на всяко едно от отклоненията при
възникване на нови обстоятелства.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
6309

по протокол № 6 от 27.05.2015 г. на OЕСУТ при
Община Аврен и заявление с вх. № М-1088 от
13.05.2015 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК 131468980,
чрез пълномощник Валентин Георгиев Димитров
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на
обект: Външно електроприсъединяване на „Базова
станция № VAR 0122.A001 – Dabravino“ в поземлен
имот (ПИ) № 032010, намиращ се в местност Нови
лозя, землище на с. Дъбравино, община Аврен,
с дължина на трасето 1518,36 м – окончателен
проект, с възложител „Мобилтел“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез Общинския съвет – с. Аврен,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. Черкезов
6340

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1233
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, Решение № 1098 по протокол № 41 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен,
проведено на 20.03.2015 г., т. 29, Решение № 20
по протокол № 4 от 8.05.2015 г. на OЕСУТ при
Община Аврен и заявление с вх. № М-1010 от
4.05.2015 г. от „Дар – Вел“ – ООД, чрез пълномощник Величка Банкова Паликова Общинският
съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на у рбанизираните територии за
изграждане на обект: Част от трасе на транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) № 055177,
намиращ се в местност Старите лозя, землище
на с. Близнаци, община Аврен, с обща дължина
на трасето 90,45 м – окончателен проект, с възложител „Дар – Вел“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез Общинския съвет – с. Аврен,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. Черкезов
6341

РЕШЕНИЕ № 1231
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, Решение № 973 по протокол № 38 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен,
проведено на 20.11.2014 г., т. 10, Решение № 4
по протокол № 6 от 27.05.2015 г. на OЕСУТ при
Община Аврен и заявление с вх. № М-1087 от
13.05.2015 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК 131468980,
чрез пълномощник Валентин Георгиев Димитров
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на
обект: Външно електроприсъединяване на „Базова
станция № VAR 0172.A001 – Bliznatzi“ в поземлен
имот (ПИ) № 029058, намиращ се в местност
Корията, землище на с. Близнаци, община Аврен,
с дължина на трасето 153,92 м – окончателен
проект, с възложител „Мобилтел“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна, чрез Общинския съвет – с. Аврен,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. Черкезов
6339
РЕШЕНИЕ № 1232
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, Решение № 1003 по протокол № 39 от редовно заседание на Общинския съвет – с. Аврен,
проведено на 19.12.2014 г., т. 20, Решение № 5

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 541
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с докладна записка № 166 от 2.07.2015 г. Общинският съвет – с. Борино, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Рехабилитация на
дребномащабна инфраструктура Борино – местност Кастракли“, землище с. Борино, община Борино, област Смолян, участък: от км 0+000 до км
4+649.23, в териториален обхват (трасе и неговият
сервитут) на следните поземлени имоти с идентификатори: 05462.11.71, 05462.11.75, 05462.11.51,
05462.11.54, 05462.11.55, 05462.236.63, 05462.236.64,
05462.160.10, 05462.160.9, 05462.16.8, 05462.242.1,
05462.235.3, 05462.241.13, 05462.241.12, 05462.241.11,
05462.235.4, 05462.241.15, 05462.241.16, 05462.241.24,
05462.241.10, 05462.241.27, 05462.241.28, 05462.235.2,
05462.235.716, 05462.234.9, 05462.234.5, 05462.234.17,
05462.234.18, 05462.237.716, 05462.158.7, 05462.234.19,
05462.240.4, 05462.240.9, 05462.238.2, 05462.238.4,
05462.236.56, 05462.241.29, 05462.234.16, 05462.237.9,
05462.238.5.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
А. Джебирова
6249

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 406
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 59,
ал. 2 ЗУТ, чл. 64 от Закона за енергетиката и
Решение III от протокол № 8 от 10.08.2015 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
1. Одобрява представения ПУП – парцеларен план за подземно кабелно трасе КЛ 20 kV
от ЖР 5 до предвидено за изграждане БКТП в
УПИ № 000556 – за оранжерия, кравеферма и
инсталация за производство на биогаз с мощност 1,5 МВт, по КВС на с. Черноземен, община
Калояново, област Пловдив, през поземлен имот
№ 000555 – публична общинска собственост,
н.тр.п. – пасище, мера, с обща дължина на трасето 485 м.
2. Дава съгласие да се учреди сервитутно
право по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката, определено и в съответствие с Наредба
№ 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти – чл. 7, ал. 1, т. 1 – приложение № 1, за
минималните размери на сервитутните зони за
енергийните обекти за производство, пренос,
разпределение и преобразуване на електрическата
енергия в ПИ № 000555 с площ 1,454 дка в полза на
„EVN – България Електроразпределение“ – АД,
КЕЦ Калояново, като „енергийно предприятие“,
свързано с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на подземно кабелно трасе
КЛ 20 kV от ЖР 5 до предвидено за изграждане
БКТП в УПИ № 000556 – за оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз
с мощност 1,5 МВт, по КВС на с. Черноземен,
община Калояново, област Пловдив, през позем-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

лен имот № 000555 – публична общинска собственост, н.тр.п. – пасище, мера, с обща дължина на
трасето 485 м. Сервитутното право се учредява
безвъзмездно по правилата на чл. 67, ал. 2 ЗЕ.
3. Възлага на кмета на общината да организира
изпълнението на решението.
Председател:
Й. Вангов
6264

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 545
от 14 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – с. Руен,
реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройстващ план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) – с. Трънак, в териториален обхват урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ-389, ІХ-380,
Х-379 и ХІ-381, квартал 25, община Руен, област
Бургас, съгласно устройствената разработка на
хартиен и цифров носител.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
6361
53. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Хигиена (вкл. трудова, комунална, радиационна, училищна и др.)“ за Катедрата по трудова
медицина със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
6368
17. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Интернет
и мобилни комуникации“ – един за нуждите
на факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; професионално направление 3.7.
А дминистрация и управление, специалности
„Бизнес и мениджмънт“ и „Публична администрация“ – един за нуждите на факултет „Бизнес
и мениджмънт“; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Машинно
инженерство“ – един за нуждите на факултет
„Машинно-технологичен“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
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подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, каб.
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
6364
30. – Институтът по физикохимия „Академик
Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия
(вкл. химични източници на ток) за нуждите на
секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
6367
13. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за: главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически
науки (полимери и полимерни материали) за
лаборатория „Структура и свойства на полимерите“; доцент по професионално направление
4.2. Химически науки (полимери и полимерни
материали) за лаборатория „Фосфорсъдържащи
мономери и полимери“, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.
6371
103. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) за част от кв. 208
и кв. 215 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) за частично изменение (ЧИ) на
подробен устройствен план (ПУП) за част от
кв. 208 и кв. 215 по плана на гр. Габрово – ІІІ
етап, до кмета на общината.
6362
96. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявление с регистрационен индекс УТКР-30-3650 от 12.09.2015 г.
от „TERNA s.a. GEK TERNA GRUP“ е внесен за
съгласуване и одобряване проект на подробен устройствен план – парцеларен план на териториите,
засегнати от проектното трасе за реконструкция
на съществуващ газопровод за „Химмаш“ при
пресичането му с проектното трасе на железопътна
линия „Димитровград – Свиленград“ към обект
„Реконструкция и електрификация на железопътна
отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560
в междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях“, като съгласно регистрите към него засегнатите имоти са с номера 059056, 059001, 059002
и 059004 в местност Новите юртя по картата на
възстановената собственост за землището на
с. Черногорово, община Димитровград, област
Хасково. Проектът е на разположение всеки
присъствен ден в Община Димитровград – ет. 7,
стая 76. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесе-
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чен срок от датата на обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6363
28. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за: 1. изменение на план за улична регулация
между осови точки 1605 и 1603 между квартали
269 и 238 по плана на Казанлък; 2. изменение
на план за регулация за следните урегулирани
поземлени имоти (УПИ) по плана на Казанлък:
в квартал 269 – за УПИ I – „за ОЖС, подземни
гаражи, асансьорен сервиз и КОО“; в квартал
238 – за УПИ III-564, УПИ IV-566 – „за обществено обслужване“, и УПИ I-566 – „за обществено
обслужване и озеленяване“; 3. изменение на
план за застрояване за квартал 238 по плана на
Казанлък. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
6349
12. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – план за регулация на част от ж.р. Тракия,
заключен между бул. Санкт Петербург, ул. Лудогорие, ул. Княз Борис I, бул. Цар Симеон, ул. Проф.
Цветан Лазаров и бул. Менделеев (Източен),
включително и парк Лаута – район „Тракия“,
гр. Пловдив; със схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 ЗУТ: телекомуникации,
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, електронноснабдителни мрежи и системи,
топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално
планиране, транспортно-комуникационна, зелена
система, геодезически заснемания – окончателен
проект. Проектът е изложен за запознаване в
районната администрация – „Тракия“, на Община Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив чрез район „Тракия“.
6272
188. – Община Пордим на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
за поземлен имот № 000367, местност Потока
по КВС на с. Вълчитрън, община Пордим, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема на елементите от техническата
инфраструктура в границите и извън границите на
урбанизираната територия за кабел 20 kV към нов
трафопост в поземлен имот № 000367, местност
Потока, по КВС на с. Вълчитрън. Проектът се
намира в стая № 13, ет. 2 на общината и може
да бъде разгледан в понеделник, вторник, сряда,
четвъртък и петък от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в информационния
център на Община Пордим, ул. Иван Божинов 1.
6265
7. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасета на „Водопровод“, „Канализация“
и „Електропровод“ – съоръжения на техническата
инфраструктора към обект „Спортен комплекс“
в ПИ 61813.424.452, м. Байова борика, землище
на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Трасето на електропровода минава
през имоти с № 61813.429.561, № 61813.427.483,
№ 61813.427.554, № 61813.425.663, № 61813.425.662,
№ 61813.425.488, № 61813.425.482, № 61813.28.20,
№ 61813.428.484, № 61813.428.18 и № 61813.428.19,
землище на гр. Разлог, община Разлог, а трасетата на водопровода и канализацията минават
през имоти с № 61813.426.464, № 61813.577.852,
№ 61813.431.274, № 61813.426.471, № 61813.544.192,
№ 61813.544.41, № 61813.544.684, № 61813.544.412
и № 61813.544.281. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6266
3. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди и външно електрозахранване – средно
напрежение, на обект „Малкоетажни къщи за
настаняване на туристи“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.31.49, местност Фудиня, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, в следния териториален
обхват – поземлени имоти с идентификатори
65365.60.1, 65365.27.111, 65365.27.63 и 65365.27.54
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с
възложител Ирина Стоянова Маргина. Проeктът
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в приемната на
дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинт ересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
кмета на община Сапарева баня.
6348
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96. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за изграждане на външно електрозахранване
на ПИ № 016068, м. Кавак дере, землището на
с. Генералово, през поземлен имот ПИ № 016022,
м. Кавак дере, землището на с. Генералово, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
6350
97. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за изграждане на строеж: „Местен път за
достъп до поземлени имоти в м. Левченски път
в землището на Свиленград“, през поземлени
имоти ПИ № 000102, ПИ № 000103, ПИ № 000191
и ПИ № 000482 в м. Орманя, през ПИ № 600003,
ПИ № 600004, ПИ № 600005, ПИ № 600006, ПИ
№ 600007 и ПИ № 600008 в м. Левченски път,
през ПИ № 954303 в м. Калето, ПИ № 600009 в м.
Карантините и през ПИ № 001350, ПИ № 000654,
намиращи се в землището на Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
6351
98. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за изграждане на външен електропровод,
захранващ ПИ № 336005 в землището на Свиленград, през поземлени имоти ПИ № 001671, ПИ
№ 000233, ПИ № 336005 и ПИ № 336011, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
6352
20. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 1094 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
27.08.2015 г., протокол № 43, се разрешава и
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена схема
за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани
данни в община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.300.823, 67653.300.830, 67653.301.73,
676 53. 3 01.9 0 4 , 676 53. 3 01.4 0 5, 676 53. 3 01.7 71 ,
676 53.9 2 5. 3 6 3 , 676 53.9 2 5.4 8 7, 676 53.9 2 5.4 8 9,
676 53.9 2 5.49 0 , 676 53.9 2 5.49 8 , 676 53.9 2 7. 2 32 ,
67653.9 27.2 33, 67653.9 27.2 45, 67653.9 27.2 81 и
67653.927.284 по кадастралната карта на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, заинтересуваните лица по чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, до общинската администрация – Смолян,
бул. България 12.
6292
737. – Община гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен и внесен за процедиране допуснатият
с Решение № 53 от 17.08.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Цар Калоян, проект „Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ I, в
кв. 137 по плана на гр. Цар Калоян“. Проектът се
намира в звено „ТСУ“ при Община Цар Калоян
и може да се разгледа от заинтересованите. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6311

СЪДИЛИЩА
Русенският районен съд, Х гр. състав, съобщава на Джанан Ефе Андреев, родена на
1.12.1974 г. в Република Турция, с неизвестен адрес,
че в Русенския районен съд е образувано гр.д.
№ 4957/2015 г., заведено от Николай Мирославов
Андреев, за иск по чл. 49 СК за развод. Съдът
указва на ответницата, че в срок до приключване
на насроченото съдебно заседание може да подаде
отговор и да посочи доказателства, както и уведомления, и че ако не го направи или не се яви,
ще є бъде назначен особен представител и делото
ще се гледа в нейно отсъствие. Гражданско дело
№ 4957/2015 г. по описа на РРС, Х гр. състав, е
насрочено за 11.11.2015 г. в 10,10 ч.
6370
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 11 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д.
№ 17261/2013 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Георги Ганчев Георгиев с постоянен и настоящ адрес: гр. Лом, ул. Ген. Гурко 14, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 2.02.2016 г. от 14,30 ч. Определя едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, описано, както
следва:
От Георги Ганчев Георгиев
Недвижим имот, изграден на степен „груб
строеж“ в гр. София, СО, район „Люлин“, ул. Търново, а именно: апартамент № 4 с идентификатор
68134.4356.581.1.4 на втори етаж, кота +5,60 м,
със застроена площ 58,98 кв. м, състоящ се от
входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня,
баня-тоалетна и балкон, при съседи: калкан,
асансьорна шахта, коридор към апартаменти,
ап. № 5, ул. Търново, с идентификатори, както
следва: на същия етаж: 68134.4356.581.1.5, под
обекта: 68134.4356.581.1.22, 68134.4356.581.1.1,
68134.4356.581.1.21, и над обекта: 68134.4356.581.1.9,
заедно с мазе № 4 в сутерена на сградата, кота
-2,80 м, с площ 2,92 кв. м, при съседи: мазе № 3,
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вътрешен двор, коридор, коридор, заедно с 3,682 %
ид.ч., равняващи се на 13,24 кв. м от общите части
на сградата, заедно с 3,682 % ид.ч. от правото на
строеж върху урегулиран поземлен имот № VI332, 331, с идентификатор 68134.4356.581 в кв. 87
по пл. на гр. София, местност бул. Сливница, с
площ 522 кв. м при съседи: ул. Търново, УПИ
№ I-333, УПИ № V-325, 326, 334, УПИ № III-329,
УПИ № IV-330.
3,682 % ид.ч. от следния недвижим имот в София, СО, район „Люлин“, ул. Търново, а именно:
урегулиран поземлен имот № VI-332.331, в кв. 87 по
пл. на гр. София, местност бул. Сливница, с площ
522 кв. м, при съседи: ул. Търново, УПИ № I-333,
УПИ № V-325, 326, 334, УПИ № III-329, УПИ
№ lV-330, който урегулиран поземлен имот представлява по кадастралната схема и кадастралните
регистри на район „Люлин“, одобрени със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор
68134.4356.581 (стар идентификатор 331, 332, кв. 87,
парцел VI), с адрес: гр. София, район „Люлин“,
ул. Търново 46, с предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: високо
застрояване (над 15 м), с площ 507 кв. м, при
съседи: имот с идентификатор 68134.4356.286,
имот с идентификатор 68134.4356.285, имот с
идентификатор 68134.4356.282, имот с идентификатор 68134.4356.456, имот с идентификатор 68134.4356.289, имот с идентификатор
68134.4356.582, които идеални части принадлежат
към собствения на купувача апартамент № 4, на
втори етаж на сградата, изградена в гореописания имот.
Т ърг овск и о б ек т – ма г а зи н з а п р ом и шлени стоки: магазин № 12 с идентификатор
44238.505.6241.1.13, със застроена площ 23 кв. м,
състоящ се от търговска част и складово помещение със санитарен възел, при съседи на
магазина: магазин № 11, от трите страни поземлен имот и магазин № 10, ведно със 7,51 ид.ч.
от общите части на сградата, представляващ
обособен обект „Търговски комплекс“, целият
със застроена площ 306,89 кв. м и въведен в експлоатация с Удостоверение № 23 от 6.11.2008 г.
на Община Лом, построен в УПИ VII, отреден
за КОО, в кв. 20 по плана на гр. Лом, одобрен
със Заповед № 393 от 1991 г. и Заповед № 388 от
1.10.2008 г., ведно с 93/1250 ид.ч. от урегулиран
поземлен имот VII, отреден за КОО, в кв. 20
по регулационния план на гр. Лом, одобрен със
Заповед № 393 от 1991 г. и Заповед № 388 от
1.10.2008 г., целият с площ 1250 кв. м съгласно
скица, образуван от УПИ VII-755, 5064, 5065,
5066 за КОО и жилища, в кв. 20 по плана на
гр. Лом, с приложена регулация, при съседи на
имота: улица, УПИ Vl – отредсн за ОЖС, УПИ
XXIV – отреден за ЖС и КОО и тупик, всички
от кв. 20 по плана на гр. Лом, с административен
адрес: гр. Лом, ул. Пристанищна 11, и съгласно
схема на СГКК – гр. Монтана, съседи: на същия
етаж: 44238.505.6241.1.32, 44238.505.6241.1.11, под
обекта: няма, над обекта: няма.
Мотопед, марка „Симсон 50“ с ДК № М0191Н,
дата на първа регистрация – 1.06.1988 г., рама
№ 6049411.
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Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „405“
с ДК № М8945А Х, дата на първа регист рация – 6.05.1988 г., рама № VF315BD9208173103.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„255“ с ДК № М0020Н, дата на първа регистрация – 19.05.1983 г., рама № WV2ZZZ25ZDN099803.
Сумата в размер 15,96 лв. ведно с лихвите по
разплащателна сметка BG 70UNCR96604040108202
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Георги
Ганчев Георгиев.
С у мат а 75 4 68 л в., вне с ен и и из т егле н и по ра зп ла щат ел на сме т к а в левове ВG
14UBBS72241010063820 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Георги Ганчев Георгиев.
От Георги Ганчев Георгиев
Сумата 5000 лв., представляваща номиналната
стойност на 100 дяла от капитала на „Пластикер – Г“ – ЕООД, БУЛСТАТ 200039304.
Сумата 3020 лв. от продажбата на лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № М8255АВ, рама
№ WOL000087K5124889.
Сумата 6240 лв. от продажбата на лек автомобил „Форд Транзит“ с ДК № М1708АК, рама
№ WF0LXXGBVLNR67906.
Сумата 25 880 лв. от продажбата на лек
автомобил „Ауди А6“ с ДК № СА8666АА, рама
№ WAUZZZ4F66N102279.
При условията на евентуалност
от Георги Ганчев Георгиев
Сумата 3020 лв. от продажбата на лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № М8255АВ, рама
№ WOL000087K5124889.
Сумата 1000 лв. от продажбата на лек автомобил „Форд Транзит“ с ДК № М1708АК, рама
№ WF0LXXGBVLNR67906.
Сумата 2071,81 лв. от продажбата на лек
автомобил „Ауди А6“ с ДК № СА8666АА, рама
№ WAUZZZ4F66N 102279.
Сумата 1000 лв. от продажбата на 100 дяла от
капитала на „Пластикер – Г“ – ЕООД, БУЛСТАТ
200039304.
6227

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен клуб – ЦСКА – Класическа борба“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 15.11.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление,
а именно: София, район „Искър“, ул. Искърско
шосе 2, при следния дневен ред: 1. извършване
на промени в устава на сдружението, а именно:
промяна на чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението, който да придобие следната редакция:
„Управителният съвет се състои от 8 лица (в т. ч.
и председателя) – членове на сдружението. Член
на управителния съвет може да е и юридическо
лице, което определя представител за изпълнение
на задълженията му в съвета.“; 2. приемане на
нов устав, отразяващ извършените промени; 3.
вземане на решение за избиране на нови членове на управителния съвет, а именно: Якослав
Даниелов Капсъзов, Даниел Великов Капсъзов,
Мариян Димов Бяндов. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
6329
1. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 16.09.2015 г.
свиква редовното общо събрание на 16.11.2015 г.
в 17,30 ч. в 277-а аудитория (северно крило) на
ректората на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет; 2. приемане на финансовия
отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. разни.
6402
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен Клуб Нео“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 4
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 21.11.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление: гр. София, район „Люлин“,
бул. Джавахарлал Неру 6, при следния дневен
ред: 1. извършване на промени в устава на сдружението – промяна на предмета на дейност на
сдружението; 2. приемане на нов устав, отразяващ
извършените промени. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите членове.
6354
2. – Управителният съвет на сдружение „Бъди
подготвен“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква на 29.11.2015 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Хиподрума, бл. 134, вх. А, ет. 9, ап. 41,
общо събрание на сдружение „Бъди подготвен“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода 3.2014 г. – 11.2015 г.;
2. избор на президент и управителен съвет на
сдружението; 3. промени в устава на сдружението;
4. предложения за активизиране дейността на
сдружение „Бъди подготвен“; 5. разни.
6319
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.12.2015 г. в 14 ч.
в София, Централ Парк Хотел, бул. Витоша 106,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет; 2. финансов отчет за
2015 г. и проектобюджет за 2016 г.; 3. програма за
дейността на сдружението през 2016 г.; 4. разни.
6372
4. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел в общественополезна дейност
„СКЛА Черно море 2005“, Балчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.11.2015 г. в 10 ч. в Балчик, ул. Иречек 12, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане и освобождаване на нови членове на
сдружението; 2. вземане на решение за приемане на
промени в устава на сдружението; 3. приемане на
решение за приемане на промени в управителния
съвет; 4. избор на контролен съвет; 5. приемане
на решение за размер на членския внос; 6. разни.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6366
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Танцов ансамбъл Девня“, Девня, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.11.2015 г. в 14,30 ч. в заседателна зала на „Агрополихим“ – АД, Девня, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС и КС за периода
2012 – 2014 г. вкл.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС; 3. освобождаване
от членство в сдружението на „Полимери“ – АД;
4. избор на нови ръководни органи на сдружението; 5. вземане на решения по бюджета на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6337
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на студентите медици“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.11.2015 г. в 15 ч. в
Аудиторен комплекс на Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, при
следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор
на протоколчик на общото събрание; 3. избор на
председател, изборна комисия на общото събрание
на АСМ – Пловдив; 4. отчет на УС за периода
май 2015 – ноември 2015 г.; 5. избор на УС и КС
за периода ноември 2015 – ноември 2016 г.; 6.
промени в устава; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6376
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилни превози и околна среда“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.11.2015 г. в 12 ч. в
Русе, бул. Тутракан 92, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; проект за
решение: общото събрание приема предложените
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промени в устава на сдружението; 2. прекратяване мандата на управителния съвет; проект за
решение: общото събрание прекратява мандата
на управителния съвет; 3. избор на нов управителен съвет; проект за решение: общото събрание
избира новия състав на управителния съвет; 4.
утвърждаване бюджет на сдружението; проект за
решение: общото събрание утвърждава бюджет на
сдружението за мандата. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство на
юридическо лице или пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове да присъстват.
6365
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска автотранспортна
асоциация“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.11.2015 г. в 12 ч. в
Троян, ул. Дунав 2, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; проект за
решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 2. прекратяване мандата
на управителния съвет; проект за решение: ОС
прекратява мандата на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; проект за решение: ОС избира новия състав на управителния
съвет; 4. утвърждаване бюджет на сдружението;
проект за решение: ОС утвърждава бюджет на
сдружението за мандата. Регистрацията на участниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
посочено за провеждане на общото събрание.
Участниците се регистрират срещу документ за
самоличност и документ за представителство на
юридическо лице или пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да присъстват.
6336
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