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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за работата на Народното
събрание през октомври 2019 г.
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 Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите
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 Решение за създаване на Временна
комисия за проучване на фактите и
обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма
„Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за
политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското
национално радио
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 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление
на Българското национално радио за
периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 243 от 26 септември 2019 г. за приемане на Наредба
за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна
собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества,
чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала
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Министерство на отбраната
 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба 12
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности,
свързани със специфичния характер на
труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. 21
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за
униформеното облекло и работното
облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
21
Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на
лица, навършили 16 години
22
Централна избирателна
комисия
 Решение № 1212-МИ от 26 септември
2019 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 4 към Решение № 615-МИ от 15 август 2019 г.
на ЦИК за утвърждаване образци на
изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
23

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
октомври 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни
заседания във времето от 16 до 25 октомври
2019 г. включително.
2. В периода по т. 1 се провеждат заседания
на парламентарните комисии.
3. В периода по т. 1 на народните представители се признават транспортни разходи,
извършени само по повод участие в заседания
на парламентарните комисии.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7386

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Нели Рускова Петрова за заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите.
2. Избира Владимир Славчев Вълев за
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7415

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани
с прекъсване на излъчването на програма
„Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически
натиск върху ръководството и журналисти от
Българското национално радио
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република Бъл-

гария и чл. 37 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване
на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“
на Българското национално радио, както и
на твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското
национално радио.
2. Комисията се състои от 10 членове, по
двама от всяка парламентарна група, в т.ч.
председател и заместник-председател.
3. Избира ръководство и състав на комисията, както следва:
Председател: Тома Любомиров Биков
Заместник-председател: Александър Тихомиров Симов
Членове: Диана Димова Саватева,
Иван Ивайлов Ченчев,
Йордан Кирилов Цонев,
Хамид Бари Хамид,
Красимир Илиев Богданов,
Росен Живков Иванов,
Боряна Любенова Георгиева,
Симеон Георгиев Найденов.
4. Комисията се създава за срок от два месеца.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7430

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за
периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември
2019 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио за
периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември
2019 г.
2. Извършването на одита да започне от
1 октомври 2019 г. и срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на
Сметната палата е 31 януари 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7429
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за електронната
платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала или
търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, приет с Постановление
№ 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51
от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25,
62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.,
бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г.,
бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от
2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г. и бр. 70 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 42, ал. 1 накрая думата „търг“ се
заменя с „електронен търг чрез електронната
платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост по чл. 3а от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
наричан по-нататък „електронен търг“.
2. В чл. 43:
а) в ал. 2 накрая се добавя „съответно за
извършване на регистрация в електронната
платформа при продажба по чл. 42, ал. 1“;
б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно при продажба по чл. 42, ал. 1“;
в) създава се ал. 7:
„(7) В случаите по чл. 42, ал. 1 в заповедта
на областния управител по ал. 1 се посочва:
1. в т. 2 – електронен търг;
2. в т. 5 се определят:
а) срокът на валидност на процедурата,
който се определя в месеци от датата на публикуването по чл. 44, ал. 3, с възможност за
удължаване в случая по чл. 54а, ал. 4;
б) срокът за регистрация за участие в съответния електронен търг, който е 12 работни дни
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от регистрацията за участие на първия кандидат
и изтича в 23,59 ч. на последния ден;
в) началният час на електронния търг, който
ще се проведе на петнадесетия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат.“
3. В чл. 44 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 42, ал. 1 заповедта
по чл. 43, ал. 1 се публикува на електронната
платформа, поддържана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол,
като може допълнително да се оповестява и
по друг подходящ начин.“
4. Създават се чл. 54а – 54е:
„Чл. 54а. (1) За получаване на достъп до
информацията за правното и фактическо
състояние на всички продавани имоти чрез
електронен търг лицата се регистрират в електронната платформа по чл. 42, ал. 1 с квалифициран електронен подпис (КЕП) и попълват
изискуемите от платформата данни, които не
могат да бъдат извлечени от КЕП.
(2) Регистриран по ал. 1 кандидат може
да се регистрира за участие в конкретен търг
чрез подаване на изискуемите за допускане до
търга документи.
(3) От регистрацията по ал. 2 на първия
кандидат започва да тече срокът от 12 работни дни, в който могат да се регистрират за
същия търг всички други кандидати. Моментът,
от който се определя този срок, се оповестява
в платформата.
(4) В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронен търг в някой
от последните 15 работни дни от срока на
валидност на процедурата, определен в заповедта съгласно чл. 43, ал. 7, т. 5, буква „а“,
срокът на валидност на тръжната процедура
се удължава така, че от деня на регистрацията
на този кандидат да има още 15 работни дни.
Удължаването на срока се извършва в системата
от председателя на тръжната комисия или от
друго лице, оторизирано от продавача, както
и се публикува съобщение за това.
(5) Когато лице предвижда да участва в
търга чрез пълномощник, то трябва да посочи
това обстоятелство в платформата по указания
начин и да представи към документите по ал. 2
изрично нотариално заверено пълномощно за
участието в конкретния търг.
(6) Всички изискуеми за участие в електронен търг документи се представят подписани с КЕП от кандидата, съответно от
негов пълномощник, или подписани извън
платформата – в сканиран вид.
(7) Регистрацията, подписването и подаването на електронни документи от кандидатите
и участниците се извършва с квалифициран
електронен подпис, който трябва да бъде издаден от лицензиран в Република България
доставчик на удостоверителни услуги, като:
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1. за физическо лице в КЕП трябва да бъде
вписан единен граждански номер на лицето,
съответно личен номер на чужденеца или други
индивидуализиращи данни за чуждестранното
лице;
2. за юридическо лице в КЕП като титуляр
трябва да бъдат вписани единен идентификационен код на юридическото лице и данни за
законния му представител.
(8) В случаите на представителство по упълномощаване в електронен търг пълномощникът
се идентифицира и подписва с личен КЕП, от
който трябва да е установимо упълномощеното
лице, което да съвпада с данните на представлявания кандидат или участник в представеното
пълномощно.
(9) Кандидатите могат да променят и допълват представени от тях документи до изтичането
на срока от 12 работни дни за регистрация.
Чл. 54б. (1) Комисията се запознава със списъка с кандидатите, които са се регистрирали
за участие в търга, и членовете на комисията
подписват с КЕП декларации за липса на свързаност с регистриран кандидат, включително
при представителство чрез пълномощник, които
се въвеждат в служебната част на платформата.
(2) Тръжната комисия разглежда документите на регистрираните за търга кандидати
най-рано в първия работен ден след изтичането
на срока за регистрация от 12 работни дни и
се произнася за допускането или недопускането им до участие до края на работния ден,
предхождащ деня на търга.
(3) Когато член на комисията отстранява
кандидат, той посочва причините за това в
системата, а когато е против взетото решение,
особеното му мнение се отразява в доклада
на комисията или се представя отделно към
протокола за класирането на участниците.
(4) Комисията отстранява от участие в търга
кандидат, който:
1. не е представил някой от изискуемите
документи;
2. не отговаря на определените изисквания
за допустимост;
3. не е внесъл депозит за участие в търга
по определения ред, когато такъв е предвиден.
(5) За допускането или отстраняването на
всеки кандидат членовете на комисията се
произнасят поотделно, а председателят отразява
в системата решението на комисията.
(6) Платформата изпраща уведомления до
всички кандидати в търга най-късно до края
на работния ден преди деня на провеждане на
тръжното наддаване, като на недопуснатите
кандидати се съобщават и причините за това.
Чл. 54в. (1) Всеки допуснат до участие в търга
кандидат получава генериран от електронната
платформа универсален идентификационен код
(УИК) за участие в съответния търг най-късно
в последния работен ден преди деня на търга
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чрез съобщение на електронния адрес, посочен
в КЕП, с който е регистриран.
(2) За да се оторизира като участник в търга,
всеки кандидат, получил УИК, трябва да го
въведе в системата в рамките на наддавателния времеви интервал в деня на провеждане
на наддаването. С оторизацията си участникът
се съгласява с началната тръжна цена.
Чл. 54г. (1) Електронният търг се провежда на петнадесетия работен ден след деня на
регистрацията на първия кандидат, като започва в обявения начален час и наддаването
продължава 1 астрономически час.
(2) Наддавателни предложения могат да
правят само участници, които са се оторизирали съгласно чл. 54в, ал. 2.
(3) Търг се провежда и ако има един оторизирал се участник.
(4) Когато има един оторизирал се участник, той трябва да предложи една стъпка за
наддаване над началната цена, за да бъде определен за купувач, в противен случай търгът
е непроведен и внесеният депозит за участие
се задържа.
(5) В случай че никой от оторизиралите се
участници не обяви по-висока от началната
цена с една стъпка, търгът се обявява за закрит
и внесените депозити за участие се задържат.
(6) Когато до крайния срок за валидност
на търга няма регистриран кандидат или нито
един кандидат не бъде допуснат до участие, или
никой не се е оторизирал, търгът е непроведен.
Чл. 54д. (1) Наддаването се извършва само
чрез платформата с обявената стъпка на наддаване, като участниците потвърждават последователни суми, посочени автоматично, всяка от
които е по-висока от предходната, потвърдена
от друг участник, с една стъпка на наддаване.
(2) Всеки участник в търга получава информация в платформата за достигнатите цени без
данни за останалите участници и техния брой.
(3) Електронният търг приключва с изтичането на времевия интервал от един астрономически час. В случай че в последните 60 секунди
от времевия интервал постъпи наддавателно
предложение, срокът за приключване на търга се удължава с 15 минути еднократно, като
платформата визуализира това и оставащото
време на участниците.
(4) В случай че никой от участниците в търга не потвърди цена, която е по-висока с една
стъпка на наддаване от последната достигната
цена, платформата съобщава, че е най-висока
и при липса на предложение визуализира край
на наддаването.
(5) С изтичането на срока по ал. 3 електронната платформа посочва участника, предложил
най-високата цена, и този, предложил втора по
размер цена, когато има такъв.
(6) Тръжната комисия може да следи наддавателните предложения без информация за
направилите ги участници.
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Чл. 54е. (1) За резултатите от наддаването
платформата генерира протокол с информация
за обекта на търга, началния час, участника
с най-високо тръжно предложение и втория
класиран, ако има такъв, и часа на закриване
на търга, който се подписва от членовете на
тръжната комисия с КЕП.
(2) В случаите на непроведен или закрит
търг електронната платформа генерира протокол за това, който се подписва от членовете
на тръжната комисия с КЕП.“
5. В чл. 59, ал. 1 след думата „глава“ се
добавя „с изключение за правилата за електронен търг“.
6. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15:
„§ 15. Когато към датата на влизане в сила
на Наредбата за електронната платформа за
продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала или търговски дружества,
чиито дялове или акции са собственост на
търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала има публикувано
съобщение за условията на търга в заповедта
по чл. 43, ал. 1 на областен управител за продажба на имот по чл. 42, ал. 1, процедурата се
довършва по досегашния ред.“
§ 2. В Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества с
държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93
от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от
2011 г., бр. 49 от 2013 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 70
от 2015 г., бр. 64 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.),
се правят следните допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1 се създава изречение второ:
„Продажбата на имоти по изречение първо се
извършва чрез електронен търг при условията
и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски
дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала.“
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. Когато към датата на влизане в сила
на Наредбата за електронната платформа за
продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско
дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала има публикувано решение
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по чл. 15, ал. 1 за провеждане на процедура за
продажба на имот по чл. 14, ал. 1, изречение
първо, тя се довършва по досегашния ред.“
§ 3. В Наредбата за търговете и конкурсите,
приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 80, 103 и 115 от 2004 г. и бр. 44
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 т. 5 се отменя;
б) създава се ал. 3:
„(3) Обектите по чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗПСК
се продават от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол чрез електронен
търг по реда на Наредбата за електронната
платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски
дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала. Договорите
с определените купувачи се сключват по реда
на тази наредба.“
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 5:
„§ 5. Когато към датата на влизане в сила
на Наредбата за електронната платформа за
продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала или търговски дружества,
чиито дялове или акции са собственост на
търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала има публикувано
решение за определяне на метод за продажба на
имот по чл. 11, ал. 1, изречение първо от тази
наредба, тя се довършва по досегашния ред.“
§ 4. В Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, приета с Постановление № 205
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 54 от 2006 г. и бр. 64 от 2013 г.), в чл. 11,
ал. 1, изречение второ накрая се добавя „както и при провеждане на електронен търг чрез
електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК“ и
в изречение трето след думите „явно наддаване“
се добавя „с изключение на електронен търг“.
§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22, 49 и 75
от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г. и
бр. 70 от 2018 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В чл. 5:
а) създава се нова т. 16:
„16. създава, поддържа и развива електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК и оказва
методическа помощ за работа с нея;“
б) досегашната т. 16 става т. 17.
2. В чл. 29, т. 17 накрая се поставя запетая
и се добавя „както и отговаря за функционирането и развитието на електронната платформа
по чл. 3а от ЗПСК“.
3. В чл. 31:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „включително при електронен търг чрез
електронната платформа по чл. 3а от ЗПСК“;
б) създава се т. 22:
„22. подготвя и провежда електронните търгове чрез електронната платформа по чл. 3а от
ЗПСК и съвместно с дирекция „Правна“ оказва
методическа помощ за работа с нея.“
4. В чл. 32 се създава т. 23:
„23. подпомага дирекция „Сделки“ при
подготовката и провеждането на електронните
търгове чрез електронната платформа по чл. 3а
от ЗПСК и съвместно с нея оказва методическа
помощ за работа с нея.“
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за електронната платформа за продажба на
имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества
с повече от 50 на сто държавно участие в
капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско
дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. воденето и поддържането на електронната
платформа за продажба на имотите и обектите
по чл. 2;
2. подготовката и обявяването на електронни търгове;
3. условията и редът за провеждане на
електронните търгове за продажба чрез електронната платформа.
Чл. 2. (1) При условията и по реда на наредбата чрез електронната платформа се извършва
продажбата на:
1. имотите по чл. 1, ал. 2, т. 5 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
(ЗПСК) – от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (АПСК);
2. имотите, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
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в капитала или на търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско
дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала – от търговските дружества;
3. имотите, собственост на търговски дружества – от търговското дружество или от АПСК
в случаите на чл. 28, ал. 9 и 10 от ЗПСК;
4. други обекти, чиято продажба може да
се извършва чрез електронната платформа
съгласно ЗПСК.
(2) Продажбата на имотите и обектите по
ал. 1 се извършва чрез публичен търг, наричан
по-нататък „електронен търг“ или „търг“, при
който допуснатите кандидати могат да участват в наддаване чрез електронна платформа
за продажба на имоти.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за продажбата на:
1. имотите – държавна собственост, с данъчна оценка под 10 000 лв., която се извършва
от областните управители по реда на Закона
за държавната собственост и Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост
чрез електронната платформа;
2. обектите и имотите по чл. 1, ал. 4, т. 1,
3 и 4 от ЗПСК.
Г л а в а

в т о р а

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА
НА ИМОТИ
Чл. 4. (1) Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от ЗПСК, наричана
по-нататък „платформата“, се поддържа по
начин, който осигурява защита на информацията, включително чрез нейното периодично
и оперативно архивиране.
(2) Платформата поддържа запис за всяка
операция, извършена от потребителите, свързана с кандидатстването чрез подаване на документи и участието с наддаване в електронните
търгове, включително данни за създаването и
обмена на документи и за отделните участници
в операциите, а действията се удостоверяват с
електронни времеви печати. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота
на информацията, както и за авторството и
времето на всяко действие.
(3) Платформата е общодостъпна и оперативно съвместима с най-разпространените
пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба.
(4) При всеки случай на предаване, обмен
и съхраняване на информация платформата
осигурява защита на целостта на данните и на
конфиденциалността на кандидатите и участниците в електронните търгове до момента на
посочване на спечелилия наддаването участник.
(5) При провеждането на електронните
търгове платформата отчита астрономическото
време по часовата зона на Република България с
точност до година, дата, час, минута и секунда.
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Чл. 5. (1) Платформата осигурява най-малко
възможност за:
1. публикуване на решенията, заповедите и
обявленията за електронните търгове, провеждани чрез нея, както и относимите към обекта
на продажба документи и информация;
2. регистрация на потребителите;
3. подготовка и подаване на документи на
кандидатите за участие и за допускането им
до търговете;
4. достъп на тръжните комисии до документите на кандидатите за проверка за допустимост;
5. подаване на наддавателни предложения
от допуснатите участници;
6. след проведено наддаване – посочване на
участника, предложил най-висока цена, когато
са налице основанията за това;
7. обмен на друга информация и документи.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. поддържа и управлява платформата и
осигурява нейното развитие;
2. подготвя и провежда чрез платформата
търгове за продажбата на имоти и обекти от
нейна компетентност;
3. извършва мониторинг на търговете от
нейна компетентност чрез обобщаване и анализ
на информацията в платформата;
4. оказва методическо съдействие за работа
с платформата.
Чл. 6. (1) Достъпът до публичната част на
платформата е без регистрация.
(2) За получаване на достъп до информационните меморандуми, съответно до информацията за правното и фактическото състояние
на обявените за продажба имоти и обекти, се
изисква регистрация в платформата.
(3) Регистриран по ал. 2 кандидат трябва да
подаде в електронната платформа изискуемите
за електронен търг за продажба на имот документи, с което се регистрира за участие в
конкретния търг.
(4) Регистриран по ал. 3 и допуснат до търга
кандидат се оторизира за тръжното наддаване
чрез получения уникален идентификационен
код (УИК) съгласно чл. 22.
(5) Регистрацията, подписването и подаването на електронни документи от кандидатите
и участниците се извършва с квалифициран
електронен подпис (КЕП), който трябва да бъде
издаден от лицензиран в Република България
доставчик на удостоверителни услуги, като:
1. за физическо лице в КЕП трябва да бъде
вписан единен граждански номер на лицето,
съответно личен номер на чужденеца или
други индивидуализиращи данни за чуждестранното лице;
2. за юридическо лице в КЕП като титуляр
трябва да бъде вписан единен идентификационен
код на юридическото лице и данни за законния
му представител.
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(6) В случаите на представителство по упълномощаване в електронен търг пълномощникът
се идентифицира и подписва с личен КЕП, от
който трябва да е установимо упълномощеното
лице, което да съвпада с данните на представлявания кандидат или участник в представеното
пълномощно.
Чл. 7. (1) За провеждане на електронен
търг продавачът определя срок на валидност
на тръжната процедура в месеци, който се посочва в решението, заповедта или обявлението
за провеждането на търга.
(2) В случай че първият кандидат се регистрира за участие в електронен търг в някой
от последните 15 работни дни от срока по ал. 1,
срокът на валидност на тръжната процедура
се удължава така, че от деня на регистрацията
на този кандидат да има още 15 работни дни.
Удължаването на срока се извършва в системата
от председателя на тръжната комисия или от
друго лице, оторизирано от продавача, както
и се публикува съобщение за това.
(3) От регистрацията на първия кандидат
започва да тече срок 12 работни дни, изтичащ
в 23,59 ч. на последния ден, в който срок всяко
лице може да се регистрира като кандидат
в същия търг с подаването на изискуемите
документи за допускане до участие в търга.
До изтичането на срока по изречение първо
всеки кандидат има право да се откаже от
регистрацията си, като при отказ от първия
регистрирал се кандидат срокът е валидно
започнал и продължава да тече по отношение
на останалите кандидати.
(4) Наддаването в електронния търг се
провежда на петнадесетия работен ден от
регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат и е с продължителност 1
астрономически час. Началният час на наддавателния интервал се определя от продавача
при обявяването на търга.
(5) Не се допуска извършването на промени в решение или тръжна документация,
публикувани на платформата. В случай на
необходимост от такива промени търгът се
прекратява и след отразяването на промените
може да бъде обявен отново.
(6) Данните за проведените електронни търгове се архивират и са достъпни за справки за
период 5 години от обявяването на процедурата.
След изтичането на този срок те се архивират
за срок 10 години в съответствие със Закона
за електронното управление.
(7) За представяне на електронни документи,
включително създадени или изпратени чрез
платформата, се прилага чл. 184 от Гражданския процесуален кодекс.
(8) При обжалване преписката по тръжната
процедура се комплектова от разпечатани копия
на документите от платформата, заверени по
съответния ред от продавача.
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Чл. 8. (1) Всички действия и бездействия
в платформата на лица, оправомощени от
продавачите, съответно от кандидатите и
участниците, с които се създават права или
задължения или непосредствено се засягат
права или законни интереси на други лица, се
приемат за извършени от продавача, съответно
от кандидата или участника в процедурата за
електронен търг.
(2) Продавачите, съответно кандидатите
и участниците в процедурите за електронни
търгове, носят отговорност за достоверността,
актуалността и пълнотата на въведената от
тях информация в платформата, както и за
спазването на сроковете, съобразно тяхната
компетентност.
(3) Участието в електронен търг, включително документите за допускане до търг, се подават
чрез платформата при спазване на изискванията,
поставени от съответния продавач, и съобразно
указанията за работа със системата.
Чл. 9. (1) В случай на непланирано прекъсване във функционирането на платформата АПСК
публикува съобщение на нейната интернет
страница, а когато това не е възможно – на
интернет страницата на Министерството на
икономиката.
(2) В случаите по ал. 1:
1. когато прекъсването е в рамките на времевия интервал за наддаване, всеки участник,
който се е регистрирал за електронния търг,
получава уведомление на посочената от него
електронна поща за невъзможността да се
проведе търгът;
2. във всички случаи продавачите преценяват
доколко прекъсването се отразява на правата
на кандидатите и участниците и предприемат
действия за продължаване или прекратяване
на тръжната процедура, за което уведомяват
заинтересованите лица.
(3) При планирано прекъсване във функционирането на платформата това обстоятелство
се оповестява на интернет страницата на АПСК
с посочване на датата и продължителността
на планираното прекъсване на платформата и
прекъсването се извършва по начин, който да
не засяга деня на провеждането на търг или
последния ден от изтичащ срок.
Чл. 10. (1) Органите и лицата, извършващи
продажби чрез платформата, събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез
нея само във връзка с провеждането на електронните търгове и съобразно изискванията на
европейското и националното законодателство.
Събраните данни не могат да се използват за
цели, различни от посочените, освен когато
това е разрешено със закон.
(2) Платформата не се използва за изготвяне
и обмен на документи, съдържащи класифицирана информация.
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ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ
Раздел І
Подготовка и обявяване на електронен търг
от АПСК
Чл. 11. (1) Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол взема решение за
провеждане на електронен търг за продажба на
имотите и обектите от своята компетентност.
Решението се публикува по реда на чл. 31, ал. 3
от ЗПСК, както и на електронната платформа
и на интернет страницата на АПСК – на датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименованието и описанието на обекта
на търга;
2. началната тръжна цена в левове без данък
върху добавената стойност (ДДС);
3. стъпката на наддаване, която се определя
в размер между 1 и 10 на сто от началната
тръжна цена;
4. размера на депозита за участие, който
се определя в размер между 10 и 20 на сто
от началната тръжна цена, и крайния срок за
внасянето му;
5. срока на валидност на процедурата, който
се определя в месеци от обнародването на решението в „Държавен вестник“, с включването
на възможност този срок да бъде удължен с
до 15 работни дни в случаите по чл. 7, ал. 2;
6. срока за регистрация за участие в електронния търг съгласно чл. 7, ал. 3;
7. началния час на електронния търг.
Чл. 12. (1) При подготовката на електронен търг за продажба на имоти и обекти от
нейна компетентност АПСК изготвя тръжна
документация.
(2) Тръжната документация включва:
1. правила за провеждане на електронния
търг;
2. образци на изискуемите документи;
3. проект на договор;
4. информационен меморандум.
(3) Правилата за провеждане на електронен
търг задължително съдържат:
1. решението по чл. 11;
2. изискванията към кандидатите и начина
за изпълнението им, включително документите
за допускане до участие в търга;
3. реда за извършване на регистрация за
участие в търга;
4. основанията за недопускане и отстраняване;
5. условията за извършване на оглед на
имота или обекта;
6. начина на плащане на покупната цена в
съответствие с проекта на договор;
7. условията за сключване на договор;
8. основанията за прекратяване, включително за непровеждане на електронния търг.
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(4) Началната тръжна цена се определя въз
основа на оценка, извършена от независим
оценител.
Чл. 13. (1) С решението по чл. 11 се одобрява тръжната документация по чл. 12.
(2) Тръжната документация се публикува
на платформата едновременно с решението по
чл. 11 и достъпът до тях е свободен и публичен,
с изключение на информационния меморандум.
(3) Информационният меморандум е достъпен за потребителите, които са се регистрирали
на електронната платформа.
Чл. 14. (1) В тръжната процедура не може
да участва и се отстранява кандидат, който:
1. има публични задължения към българската държава, установени с влязъл в сила акт;
2. е лице, за което съществуват обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от ЗПСК;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от
допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
с член на изпълнителния или надзорния съвет
на АПСК или е сключил договор с лице по
чл. 68 от същия закон, или има друг конфликт
на интереси, който не е отстранен към момента
на подаване на документите за участие в търга;
4. е обявен в несъстоятелност или е в процедура по ликвидация, или е осъден за банкрут;
5. е лице, за което със закон е установено,
че няма право да придобива право на собственост върху земя на територията на Република
България, когато е приложимо;
6. е дружество по смисъла на Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици,
регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим съгласно същия закон;
7. е българско юридическо лице с 50 на
сто или с повече от 50 на сто държавно и/или
общинско участие в капитала;
8. не отговаря на друго изискване, посочено
в тръжната документация.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1
се декларира, съответно се удостоверява, от
кандидатите по начина, определен в тръжната
документация.
(3) При изготвяне и подаване на документите
си за участие всяко лице трябва да се придържа
точно към обявените от продавача условия и
указанията на системата.
Раздел ІІ
Подготовка и обявяване на електронен търг
от търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговско
дружество, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от
50 на сто държавно участие в капитала
Чл. 15. (1) Подготовката на електронен
търг за продажба на имот – собственост на
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търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или на търговско дружество, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала, се
извършва по ред, определен с учредителния
акт, дружествения договор или устава, както и
с вътрешни правила на дружеството – когато
са приети такива.
(2) Началната тръжна цена се определя въз
основа на оценка, извършена от независим
оценител.
Чл. 16. (1) Решението за продажбата на
имот по чл. 15, ал. 1 се взема от търговеца
съгласно закона и учредителния акт, устава
или дружествения договор.
(2) Решението по ал. 1 се публикува на
електронната платформа, а по преценка на
продавача се оповестява и по друг подходящ
начин.
(3) Решението по ал. 1 съдържа най-малко:
1. наименованието и описанието на обекта
на търга;
2. началната тръжна цена в левове без ДДС;
3. стъпката на наддаване, която се определя
в размер между 1 и 10 на сто от началната
тръжна цена;
4. размера на депозита за участие, ако такъв
е предвиден;
5. начина на плащане на продажната цена;
6. условията за оглед на имота;
7. срока на валидност на процедурата, който
се определя в месеци от датата на публикуване
на решението в платформата, с включването
на възможност този срок да бъде удължен с
до 15 работни дни в случаите по чл. 7, ал. 2;
8. срока за регистрация за участие в електронния търг съгласно чл. 7, ал. 3;
9. началния час на електронния търг.
(4) Депозитът за участие не може да бъде поголям от 50 на сто от началната тръжна цена.
(5) На интернет страницата на Министерството на икономиката се публикува линк към
електронната платформа за повече информираност и улеснение на достъпа до електронните
търгове.
Чл. 17. (1) С решението по чл. 16 се утвърждава и тръжната документация, която включва
правилата за провеждане на електронния търг,
образците на изискуемите документи, проекта
на договор и информацията за правното и фактическото състояние на имота – обект на търга.
(2) Правилата за провеждане на електронен
търг съдържат:
1. решението по чл. 16;
2. изискванията към кандидатите и начина
за изпълнението им, включително основанията за недопускане по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 5 и
6, а когато е приложимо – и в изпълнение на
ЗПКОНПИ;
3. реда за извършване на регистрация за
участие в съответния електронен търг;
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4. друго, по преценка на продавача.
(3) Тръжната документация се публикува
на платформата едновременно с решението
за обявяване на електронния търг и достъпът
до тях е свободен и публичен, с изключение
на информацията за правното и фактическо
състояние на имота.
(4) Информацията за правното и фактическото състояние на имота е достъпна за
потребителите, които са се регистрирали на
електронната платформа.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ
Раздел І
Тръжна комисия
Чл. 18. (1) За провеждането на електронен
търг чрез електронната платформа изпълнителният директор на АПСК, съответно търговецът,
назначава тръжна комисия.
(2) Комисията се състои от нечетен брой
лица, едно от които е юрист. В заповедта за
назначаване на комисията се посочва председателят и се включват резервни членове,
както и може да се определи възнаграждение
за тяхната работа.
Чл. 19. (1) Комисията се запознава със списъка с кандидатите, които са се регистрирали
за участие в търга.
(2) Членовете на комисията подписват
с КЕП декларации за липса на свързаност
с регистриран кандидат, включително при
представителство чрез пълномощник, които се
въвеждат в служебната част на платформата.
(3) В случай на невъзможност на член на
комисията да изпълнява задълженията си може
да бъде заменен с резервен член. Нов член се
назначава по реда на чл. 18, ал. 1.
(4) Решенията на тръжната комисия се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на
комисията отстранява кандидат, той посочва
причините за това в системата, а когато е против взетото решение, особеното му мнение се
отразява в доклада на комисията или се представя отделно към протокола за класирането
на участниците.
(5) Решението на тръжната комисия за
допускане, съответно за отстраняване на кандидатите, се отразява в системата от председателя. Протоколите за класиране, съответно за
закрит търг, се подписват с КЕП от всичките
є членове.
(6) За своята работа комисията изготвя
доклад извън системата, който заедно с протокола от електронния търг се представя на
изпълнителния съвет на АПСК, съответно
на компетентни я орган на т ърговеца, за
одобряване.
Раздел ІІ
Провеждане на електронен търг
Чл. 20. (1) За получаване на достъп до информационните меморандуми и до информа-
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цията за правното и фактическото състояние
на имотите и обектите, обявени за продажба
чрез електронната платформа, лицата се регистрират в нея с КЕП и попълване на всички
изискуеми от системата данни, които не могат
да бъдат извлечени от съответния КЕП.
(2) Регистриран по ал. 1 кандидат може
да се регистрира за участие в конкретен търг
чрез подаване на изискуемите за допускане до
търга документи.
(3) От регистрацията по ал. 2 на първия
кандидат започва да тече срокът от 12 работни дни, в който могат да се регистрират за
същия търг всички други кандидати. Моментът,
от който се определя този срок, се оповестява
в платформата.
(4) Когато лице предвижда да участва в
търга чрез пълномощник, то трябва да посочи
това обстоятелство в платформата по указания
начин и да представи към документите по ал. 5
изрично нотариално заверено пълномощно за
участието в конкретния търг.
(5) Всички изискуеми за участие в електронен търг документи се представят подписани
с КЕП от кандидата, съответно от негов пълномощник, или подписани извън платформата – в сканиран вид. За подписването с КЕП
се прилага чл. 6, ал. 5 и 6.
(6) Кандидатите могат да променят и допълват представени от тях документи до изтичането
на срока по ал. 3.
Чл. 21. (1) Тръжната комисия разглежда
документите на регистрираните за търга кандидати най-рано в първия работен ден след
изтичането на срока за регистрация от 12
работни дни и се произнася за допускането
или недопускането им до участие до края на
работния ден, предхождащ деня на търга.
(2) Комисията отстранява от участие в търга
кандидат, който:
1. не е представил някой от изискуемите
документи;
2. не отговаря на определените изисквания
за допустимост;
3. не е внесъл депозит за участие в търга
по определения ред, когато такъв е предвиден.
(3) За допускането или отстраняването на
всеки кандидат членовете на комисията се
произнасят поотделно, а председателят отразява в системата решението на комисията.
Информация за това се отразява и в доклада
по чл. 27, ал. 1.
(4) Платформата изпраща уведомления до
всички кандидати в търга най-късно до края
на работния ден преди деня на провеждане на
тръжното наддаване, като на недопуснатите се
съобщават и причините за това.
Чл. 22. (1) Всеки допуснат до участие в търга
кандидат получава генериран от електронната
платформа УИК за участие в съответния търг
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най-късно в последния работен ден преди деня
на търга чрез съобщение на електронния адрес,
посочен в КЕП, с който е регистриран.
(2) За да се оторизира като участник в търга,
всеки кандидат, получил УИК, трябва да го
въведе в системата в рамките на наддавателния времеви интервал в деня за провеждане
на наддаването.
(3) С оторизацията си участникът се съгласява с началната тръжна цена.
Чл. 23. (1) Електронният търг се провежда
на петнадесетия работен ден след деня на регистрацията по чл. 20, ал. 2 на първия кандидат,
като започва в обявения начален час и наддаването продължава един астрономически час.
(2) Наддавателни предложения могат да
правят само участници, които са се оторизирали съгласно чл. 22, ал. 2.
(3) Търг се провежда и ако има един оторизирал се участник.
(4) Когато има един оторизирал се участник, той трябва да предложи една стъпка за
наддаване над началната цена, за да бъде определен за купувач, в противен случай търгът
е непроведен и внесеният депозит за участие
се задържа.
(5) В случай че никой от оторизиралите се
участници не обяви по-висока от началната
цена с една стъпка, търгът се обявява за закрит
и внесените депозити за участие се задържат.
(6) Когато до крайния срок за валидност
на търга няма регистриран кандидат или нито
един кандидат не бъде допуснат до участие, или
никой не се е оторизирал, търгът е непроведен.
Чл. 24. (1) Наддаването се извършва само
чрез платформата с обявената стъпка на наддаване, като участниците потвърждават последователни суми, посочени автоматично, всяка от
които е по-висока от предходната, потвърдена
от друг участник, с една стъпка на наддаване.
(2) Всеки участник в търга получава информация в платформата за достигнатите цени без
данни за останалите участници и техния брой.
(3) Електронният търг приключва с изтичането на времевия интервал от един астрономически час. В случай че в последните 60 секунди
от времевия интервал постъпи наддавателно
предложение, срокът за приключване на търга се удължава с 15 минути еднократно, като
платформата визуализира това и оставащото
време на участниците.
(4) В случай че никой от участниците в търга не потвърди цена, която е по-висока с една
стъпка на наддаване от последната достигната
цена, платформата съобщава, че е най-висока
и при липса на предложение визуализира край
на наддаването.
(5) С изтичането на срока по ал. 3 електронната платформа посочва участника, предложил
най-високата цена, и този, предложил втора по
размер цена, когато има такъв.
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(6) Комисията на продавача може да следи
наддавателните предложения без информация
за направилите ги участници, когато са повече
от един.
Чл. 25. Електронният търг завършва с решение на изпълнителния директор на АПСК,
съответно с акт на търговеца, за:
1. определяне на купувач, или
2. прекратяване на търга в определените
случаи, включително когато е непроведен или
закрит.
Чл. 26. (1) За резултатите от наддаването
платформата генерира протокол с информация
за обекта на търга, началния час, участника
с най-високо тръжно предложение и втория
класиран, ако има такъв, и час на закриване
на търга, който се подписва от членовете на
тръжната комисия с КЕП.
(2) В случаите по чл. 23, ал. 5 и 6 електронната платформа генерира протокол за непроведен или закрит търг, който се подписва от
членовете на тръжната комисия с КЕП.
Чл. 27. (1) Тръжната комисия в срок 3
работни дни след приключването на търга
представя за одобряване и вземане на решение
по чл. 25 изготвен доклад за своята работа, в
който отразява работата си относно търга и
към който прилага протокол по чл. 26.
(2) В срок 3 работни дни след получаването
на доклада по ал. 1 продавачът определя спечелилия търга участник.
(3) Участниците в търга и недопуснатите
кандидати се уведомяват писмено за решението по ал. 2.
(4) В срок 5 работни дни след влизането
в сила на решението по ал. 2 депозитите на
участниците се освобождават, освен депозитът
на спечелилия търга, който се задържа като
гаранция за сключване на договора за продажба
и се прихваща от цената.
(5) Решението на АПСК по ал. 2 може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В решението може
да се включи разпореждане за предварително
изпълнение при условията и по реда на АПК.
В случай че бъде подадена жалба от участник в
търга, депозитът на жалбоподателя се задържа
до окончателното приключване на производството по жалбата.
Чл. 28. (1) Обявеният в платформата електронен търг се прекратява, когато:
1. няма нито един регистрирал се кандидат до изтичането на срока за валидност на
конкретния търг или няма нито един допуснат
кандидат;
2. нито един регистрирал се участник не се
е оторизирал за наддаване или нито един оторизирал се участник не наддаде с една стъпка
над началната тръжна цена;
3. първият и вторият класиран участник
откажат да сключат договор;
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4. отпадне необходимостта от провеждане на
търга или за провеждането му са необходими
съществени изменения на обявените условия,
или възникнат обстоятелства, които правят
провеждането на търга невъзможно.
(2) Актът за прекратяването на търга се
издава в срок 3 работни дни от получаването
на доклада на комисията, съответно от настъпването на обстоятелството по ал. 1, т. 3 или 4,
и се съобщава писмено на съответните лица.
(3) Решението на АПСК по ал. 2 може да се
обжалва по реда на АПК. В решението може
да се включи разпореждане за предварително
изпълнение при условията и по реда на АПК.
(4) Нов търг за същия обект може да се
обяви, когато първоначално обявеният е прекратен по ал. 1 и актът за прекратяване не е
обжалван или ако е обжалван, спорът е решен
с влязло в сила решение.
Чл. 29. (1) За подготовката на търга и на
неговата документация може да се прилагат
правила в друг подзаконов нормативен акт,
доколкото не противоречат на тази наредба.
(2) За сключването на договор с определения
купувач се прилага:
1. редът по глава седма от Наредбата за
търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 85 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 80,
103 и 115 от 2004 г. и бр. 44 от 2013 г.) – когато
продавач е АПСК;
2. ред, определен в приложим нормативен
акт, вътрешни правила или тръжната документация – когато продавач е търговец.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „съществено
изменение на обявените условия“ е изменение,
което:
1. въвежда изисквания, които, ако са били
налице при обявяването на търга, биха привлекли към участие допълнителни кандидати
или биха били допуснати други кандидати, или
2. засяга обекта на търга, началната тръжна цена, размера на депозита за участие или
начина за плащане на цената.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Когато към датата на влизане в сила на
наредбата има публикувано решение за провеждане на процедура за продажба на имоти
по чл. 2, ал. 1, тя се довършва по досегашния
ред, предвиден в приложимия нормативен акт.
§ 3. Когато към датата на влизане в сила
на наредбата има извършени подготвителни
действия, включително взето, но непубликувано
решение, процедурата се довършва по реда на
тази наредба.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 3а, ал. 3 и чл. 32, ал. 4 от ЗПСК.
7401
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военногеографската служба
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят устройството и дейността на Военно-географската
служба.
Чл. 2. (1) Военно-географската служба
е военно формирование за осигуряване на
геоинформация и извършване на основни и
специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.
(2) Военно-географската служба е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната със седалище в София,
бул. Ген. Тотлебен № 34.
Чл. 3. Военно-географската служба осъщес т вя ва свои т е фу н к ц и и и дей нос т и в
съответствие със: Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ППЗОВСРБ); Закона за
геодезията и картографията (ЗГК); Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г.
за разпределение на задачите по геодезия и
картография с национално значение; Кодекса
на труда (КТ); другите законови и подзаконови
нормативни актове, свързани с геодезически и
картографски дейности; актове на министъра
на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

О С НОВН И ФУ Н К Ц И И Н А В ОЕ Н НО ГЕОГРАФСК АТА СЛУЖБА
Чл. 4. Военно-географската служба:
1. Изпълнява задълженията по географското осигуряване на въоръжените сили на
Република България, включително и на колективната система за сигурност, съгласно
„Геопространствената политика на НАТО“.
2. Представлява при упълномощаване министъра на отбраната и началника на отбраната при взаимодействието и координирането
на дейностите по географското осигуряване,
геодезията и картографията в съответните
командвания във и извън НАТО и на национално ниво.
3. Извършва основни и специализирани
дейности, обезпечаващи изпълнението на

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

правомощията на министъра на отбраната по
чл. 9 от Закона за геодезията и картографията.
4. Разработва политика, процедури и документи, регламентиращи географското осигуряване на въоръжените сили и контрола на
това осигуряване, както и подзаконови актове
(наредби, постановления, инструкции и т.н.)
в изпълнение на нормативноустановените
правомощия на министъра на отбраната.
5. Планира и организира създаването/
производството и съхраняването на военногеографските материали и създава запаси от тях.
6. Планира, организира и контролира осигуряването на въоръжените сили на Република
България с военногеографски материали и
информация.
7. Организира и изпълнява осигуряването на
ведомства и организации извън въоръжените
сили на Република България с географски
материали и данни в интерес на отбраната и
националната сигурност.
8. Осъществява контрол на отчетността
и съхраняването на географските материали
от географските структури на въоръжените
сили и други потребители.
9. Ръководи дейностите по стандартизацията и постигането на техническа, технологична
и оперативна съвместимост в областта на
географското осигуряване на ВС в контекста
на колективната система за сигурност.
10. Планира отпечатването на военнослужебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, въз основа на заявки, изготвени от тях.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА
Чл. 5. (1) Военно-географската слу жба
е структурирана в ръководство, щаб, звено
„Сиг у рност на информацията“, отделение
„Обществени поръчки и финанси“, отделение
„Производство, стандартизация и сътрудничество“, отделение „Геоинформационно осигуряване“, Геодезическа (ГНСС) обсерватория
и подчинено военно формирование – Военен
географски център (ВГЦ), дислоцирано в
Троян.
(2) Ръководството на Военно-географската
служба се състои от началник, заместник-началник, началник на щаба, главен юрисконсулт
и финансов контрольор.
Чл. 6. (1) Военно-географската служба се
ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на Военно-географската
служба е военнослужещ и е пряко подчинен
на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Военногеографската служба.
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Чл. 7. (1) Началникът на Военно-географската служба:
1. организира, ръководи, контролира и
отговаря за цялостната дейност на Военногеографската служба;
2. представлява Военно-географската служба пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;
3. организира и координира изпълнението
на дейностите в областта на геодезията и
картографията, възложени със ЗГК на министъра на отбраната;
4. осигурява експертно становище на Министерството на отбраната и/или представлява
министъра на отбраната при участие в Съвета по геодезия, картография и кадастър по
чл. 8 от ЗГК, в Съвета по стандартизация на
географските имена по чл. 18 от ЗГК;
5. изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 2
от ЗГК и по чл. 56, ал. 1 от ЗГК при оправомощаване от министъра на отбраната;
6. организира взаимодействието със структ у рите на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и формированията от
Българската армия;
7. планира, разпределя и администрира
предоставения бюджет на Военно-географската служба;
8. изготвя и представя в Министерството
на отбраната периодични и годишни отчети
за изпълнението на бюджета на Военно-географската служба;
9. ръководи и контролира разработването
на програми и планове за дейността на Военно-географската служба и отчита тяхното
изпълнение;
10. утвърждава програми и издава указания
за планирането и утвърждава годишните планове за работа на Военния географски център;
11. у твърж дава методики, инструкции,
ръководства за работа и други технически и
технологични документи, свързани с производствената дейност на Военния географски
център;
12. изготвя и предлага на министъра на
отбраната проекти на заповеди за определяне
на комисии за приемане на геодезическите и
картографските материали и данни по чл. 13,
ал. 1, т. 1 и 5 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗГК;
13. изготвя и предлага на министъра на
отбраната проекти на заповеди за обновяване
на запасите и въвеждане в употреба на нови
видове и/или издания географски материали
и за снемане от употреба на такива;
14. изготвя и представя на министъра на
отбраната и на началника на отбраната Анализ
за географското осигуряване на Българската
армия през изтеклата година;
15. организира управлението и използването на предоставените му за управление имоти
и вещи – държавна собственост;
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16. утвърждава вътрешни актове за организацията на дейността на Военно-географската служба;
17. командирова личния състав на Военногеографската служба в страната;
18. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Военно-географската
служба;
19. организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки за потребностите на Военно-географската служба и
сключва договори с избраните изпълнители;
20. осигурява условия за подготовката, повишаване на квалификацията и ефективното
използване на кадрите;
21. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на Военно-географската
служба, с изключение на лицата, които са в
правомощията на други лица;
22. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение, които не са в правомощията
на други лица;
23. сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите,
назначава ги и ги освобождава от длъжност
и от военна служба при оправомощаване от
министъра на отбраната;
24. упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или делегирани
му от министъра на отбраната.
(2) В изпълнение на правомощията си
началникът на Военно-географската служба
издава заповеди, разпореждания и указания.
(3) При осъществяване на своите правомощия началникът на Военно-географската
служба се подпомага от заместник-началник
и началник на щаб, които са военнослужещи.
(4) Правомощията на началника на Военногеографската служба при неговото отсъствие
или когато ползва законоустановен отпуск,
се осъществяват от заместник-началника,
а когато и той отсъства – от определено от
началника на Военно-географската служба
длъжностно лице.
Чл. 8. (1) Главни ят юрисконсул т е на
пряко подчинение на началника на Военногеографската служба.
(2) Главният юрисконсулт:
1. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията
на началника на Военно-географската служба;
2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни
актове на началника на Военно-географската
служба;
3. изготвя проекти на договори, свързани
с дейността на Военно-географската служба,
и дава становища по законосъобразността на
проекти на договори;
4. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Военно-
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географската служба, и предприема действия
за своевременното събиране на вземанията
на Военно-географската служба;
5. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за
нуждите на Военно-географската служба.
Чл. 9. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на началника на Военногеографската служба.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност и
други дейности, съгласно вътрешните правила
за осъществяване на предварителен контрол;
2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и
извършване на разход на бюджетни средства;
3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на
задължения и извършване на разходи.
Чл. 10. (1) Звено „Сигурност на информацията“ се ръководи от служител по сигурността
на информацията, който е на пряко подчинение на началника на Военно-географската
служба.
(2) Звено „Сигурност на информацията“
изпълнява възложените му със Закона за
защита на к ласифицираната информаци я
(ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на международните договори във
връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на Военногеографската служба чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. организира и осигурява процеса по проучване на лицата във Военно-географската
служба за достъп до национална и чуждестранна класифицирана информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне нивото
на класификацията на информацията във
Военно-географската служба;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на началника
на Военно-географската служба мерки за
отстраняването им;
8. организира и провеж да обу чението
на личния състав във Военно-географската
служба в областта на защитата на класифицираната информация;
9. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
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10. приема в учрежденския архив постъпилите от админист ративните ст ру к т у ри
на Военно-географската служба документи,
подлежащи на дългосрочно съхранение;
11. предава в дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново, определените за постоянно съхранение документи;
12. осъществява и контролира регистрирането, обработката, съхранението и движението на входящата, изходящата и вътрешната
кореспонденция, съдържаща класифицирана
информация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) Звено „Сигурност на информацията“
координира работата по защита на класифицираната информация със съответните
компетентни органи.
Чл. 11. (1) Щабът на Военно-географската
служба се състои от отделение „Административно“, отделение „Планиране, подготовка и
развитие“ и отделение „Логистика“.
(2) Отделение „А дминистративно“ подпомага началника на Военно-географската
служба, като:
1. организира и участва в разработване и
актуализиране на длъжностното разписание;
2. организира и координира дейностите
по приемане, назначаване, преназначаване,
повишаване във военно звание и освобождаване от военна служба на военнослужещите,
които са в неговите правомощия;
3. п ла н и ра и орга н изи ра обу чен ие т о,
придобиването и повишаването на професионалната квалификация и преквалификация
на военнослужещите и цивилните служители
от ВГС;
4. води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите;
5. издава, води на отчет и унищожава служебните карти на военнослужещите;
6. води отчета на личния състав и поддържа
актуалност на данните в Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси;
7. организира прилагането на системата
за атестиране на военнослужещите в състава
на ВГС;
8. администрира възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с цивилните служители, както
и съхраняването на трудовите им досиета;
9. организира и координира дейностите
по мотивация и качество на живот на служителите;
10. координира дейностите по адаптация
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
11. участва при разработване, актуализиране и у твърж даване на длъж ностните
характеристики на личния състав;
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12. съхранява декларациите за имущество
и интереси по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на задължените лица.
(3) Отделение „Планиране, подготовка и
развитие“ подпомага началника на Военногеографската служба, като:
1. разработва и отчита изпълнението на
плановете и програмите за цялостната дейност
на Военно-географската служба;
2. изготвя периодични обобщени анализи,
отчети и доклади, свързани с подготовката,
състоянието на войсковия ред и дисциплината;
3. разработва и организира дейностите,
свързани с бойната и мобилизационната
готовност;
4. участва при определяне на военновременните потребности на Военно-географската
служба;
5. изготвя периодични сведения, свързани
с военновременната готовност на Военногеографската служба;
6. организира провеждането на сборове,
конференции, семинари, работни срещи и
други във Военно-географската служба;
7. отговаря за разработването на всички необходими документи по управление на риска.
(4) Отделение „Логистика“ подпомага началника на Военно-географската служба, като:
1. организира осигуряването, разпределянето, съхранението и отчетността на отбранителните продукти за нуждите на Военногеографската служба;
2. организира материално-техническото,
битовото и транспортното осигуряване на
Военно-географската служба;
3. организира и участва в провеждането
на инвентаризации и проверки в срокове и
периодичност, определени в съответствие със
Закона за счетоводството и вътрешноведомствените нормативни актове;
4. организира получаването и отпечатването на нормативни документи, военно-служебна литература и акциденция за нуждите
на Министерството на отбраната и Българската армия;
5. организира снабдяването на потребителите от Министерството на отбраната със
заявените от тях акцидентни материали;
6. ежемесечно организира и контролира
сверяването по отчетните книги и картони,
числящите се наличности с материалноотговорните лица;
7. организира и осъществява дейностите,
свързани с експлоатацията и поддръжката на
моторните превозни средства;
8. организира и контролира отчета, отчетността, получаването (раздаването), съхранението и опазването на въоръжението и
бойните припаси във Военно-географската
служба;
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9. организира и контролира отразяването
на резултатите от проведени инвентаризации,
сдаване (приемане) на материални активи
между материалноотговорните лица;
10. планира, организира и извършва контрол по изпълнението на логистичните дейности.
Чл. 12. Отделение „Обществени поръчки
и финанси“ подпомага началника на Военногеографската служба, като:
1. организира и координира процесите по
планиране, програмиране, бюджетиране и
отчет на разходите за отбранителни ресурси,
осигуряващи дейността на службата;
2. реализира текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и отчитане
на финансовите и материалните ресурси по
утвърдения годишен бюджет, подпрограмите
и ЕФП и ЕПСОССУ;
3. организира и осиг у рява финансовосчетоводните дейности, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията,
общественото и здравното осигуряване на
личния състав;
4. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности в съответствие с
действащата нормативна уредба, в т.ч. счетоводното отчитане на недвижимите имоти
и движимите вещи в управление на Военногеографската служба;
5. организира и провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки с възложител началникът на Военно-географската
служба;
6. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за
счетоводството и вътрешноведомствените
нормативни актове;
7. разработва указания на началника на
Военно-географската служба за програмиране и периодични отчети на отбранителната
програма и подпрограмите;
8. изготвя и представя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за реализираните
приходи и извършените разходи, както и
касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
9. организира счетоводното отчитане на
заявените акцидентни материали от потребителите от Министерството на отбраната;
10. организира дейността на счетоводните
звена на формированията от състава на Военно-географската служба;
11. организира и контролира точното и
коректно отразяване на счетоводната информация по движението на материалните активи;
12. ежемесечно организира и контролира осчетоводяването на всички финансови
операции;
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13. контролира отразяването на резултатите от проведените инвентаризации, сдаване
(приемане) на материални активи меж ду
материа лноотговорните лица и военните
формирования, извършен финансов одит и др.;
14. организира и конт ролира изготвянето на информация в електронен формат
на финансовите операции и ги изпраща по
установения ред.
Чл. 13. Отделение „Производство, стандартизация и сътрудничество“ подпомага началника на Военно-географската служба, като:
1. организира и координира дейностите по
разработването на плановете и програмите,
свързани с производствено-техническата дейност във Военно-географската служба, както
и по тяхното изпълнение и отчитане;
2. организира, съгласува и координира
създаването на материали и данни за географското осигуряване на въоръжените сили
и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;
3. орга н изи ра и коорд и н и ра с та н дар тизаци ята и дейностите по оперативната
съвместимост на географските продукти за
осигуряване на отбраната и националната
сигурност;
4. определя и съгласува нуждите от извършване на въздушно фотографиране и доставка
на сателитни изображения за картографски
цели;
5. съгласува и координира въздушното
фотографиране и резултатите от него, извършвано от и за нуждите на физически и
юридически лица;
6. осъществява взаимодействието на Минист ерст во т о на о тбраната с Минист ер ството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Министерството на земеделието, храните и
горите, Българската академия на науките и
други държавни и обществени организации
при изпълнението на държавната политика
в областта на геодезията, картографията и
кадастъра;
7. планира и ръководи международното и
вътрешното сътрудничество на Военно-географската служба.
Чл. 14. Отделение „Геоинформационно
осигуряване“ подпомага началника на Военно-географската служба, като:
1. планира, съгласува и ръководи осигуряването с цифрови географски данни географските компоненти на автоматизираните
информационни системи в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия;
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2. организира създаването на географски
продукти и данни при бедствия, инциденти,
природни явления или аварии, предстоящи/
провеждани операции и изпращане на контингенти на въоръжените сили;
3. планира и координира създаване, съхраняване и актуализиране на запаси от географски материали и данни;
4. разработва експертни оценки и насоки
по въпросите на географското осигуряване
за министъра на отбраната и началника на
отбраната;
5. подготвя сведения за разработване на
анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата година;
6. организира, координира и участва в разработването на регламентиращи документи
и процедури по географското осигуряване на
войските и силите в мирно и военно време;
7. разработва анекси, разчети, графици,
сведения и други документи за географското
осигуряване, необходими при планирането и
управлението на въоръжените сили;
8. организира анализиране, систематизиране и използване на чужди географски
материали и данни;
9. изучава и систематизира нуждите на
войските и силите от географски продукти и цифрови географски данни и оказва
методическо ръководство за адаптирането
на наличните такива към изискванията на
войските и силите;
10. осъществява методическа помощ при
подготовката на войските и щабовете по въпросите на географското осигуряване;
11. контролира отчетността и съхранението на географските материали и цифровите
данни от географските структури на видовете
въоръжени сили;
12. участва в изграждането и поддържането
на Географската информационна система на
Българската армия;
13. осигурява органите на държавна власт,
физическите или юридическите лица с географски материали и данни.
Чл. 15. Геодезическата (ГНСС) обсерватория подпомага началника на Военно-географската служба, като:
1. осигурява и поддържа непрекъсваемостта
на функционирането на „Перманентна ГНСС
станция SOFI“ – елемент от Европейската
мрежа от постоянно действащи станции (EPN)
и от Международната служба за въртенето
на Земята (IERS);
2. осигурява в реално време представителни
данни за страната;
3. извършва спътникови наблюдения в обсерваторни и полеви условия и осъществява
математична обработка на получените данни;
4. участва в поддържането на Държавната
геодезична мрежа и мрежата от магнитни
станции на територията на страната.
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Чл. 16. (1) Военният географски център е
военно формирование, подчинено на Военногеографската служба, и се състои от сектори,
отделения, секции и служби.
(2) Военният географски център се ръководи и представлява от началник, който е
военнослужещ.
(3) Началникът на Военния географски
център:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на формированието;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудови
правоотношения във формированието;
3. упражнява и други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му
от началника на Военно-географската служба.
Чл. 17. (1) Военният географски център
създава и тиражира географски и други материали и данни, необходими за:
1. географското осигуряване на въоръжените сили и органите на държавната власт
в сферата на отбраната и националната сигурност;
2. изпълнение на дейностите по чл. 9 от
ЗГК и Постановление № 1 на Министерския
съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално
значение;
3. изработване на служебна литература,
образци документи и акциденция за нуждите
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1:
1. събира, селектира и обработва географска
информация за територията на страната от
различни източници;
2. създава, обновява, съхранява и структурира основна база цифрови географски данни и
базата данни на Географската информационна
система на Българската армия;
3. създава топографски и специални карти,
фотодокументи, цифрова информация за местността, анализи на терена и други географски
материали и данни за осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата
на отбраната и националната сигурност;
4. създава географски материали и данни
в изпълнение на двустранни споразумения и
съвместни програми в рамките на НАТО и
на национално ниво;
5. съхранява централните запаси от географски материали и данни на въоръжените
сили на Република България;
6. изпълнява дейностите по постигане
на техническа, технологична и оперативна
съвместимост в областта на създаването на
географски продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност в рамките
на колективната система за сигурност;
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7. оказва специализирана методическа и
техническа помощ за географското осигуряване и подготовката на въоръжените сили и
държавните органи и структури, отговорни за
отбраната и националната сигурност;
8. въвежда дистанционни методи и нови
технологии за изследване на Земята и изготвя анализи на терена за геопространствено
разузнаване;
9. извършва ГНСС наблюдения за военни
и граждански потребители, обработва резултатите от тях и актуализира геодезическата
база данни;
10. участва в разработването на документи,
регламентиращи създаването на географски
продукти и географското осиг у ряване на
въоръжените сили на Република България;
11. участва в подготовката и изнасянето
на брифинги, доклади, лекции и други по
въпросите на географското осигуряване на
въоръжените сили;
12. участва в събирането, систематизирането, анализирането и използването на чужди
географски материали и данни;
13. създава специални геодезични мрежи
за нуждите на въоръжените сили, както и
за осигуряване действията по поддръжка и
защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи.
(3) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 2:
1. поддържа Държавната геодезическа
мрежа;
2. създава, осъвременява и издава геодезическите и картографските материали и данни,
включително информационната система, за
целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за
въздухоплаването и корабоплаването;
3. създава, обновява и издава държавните
топографски карти за територията на страната
и района на българската база в Антарктика в
мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;
4. определя магнитната деклинация за
територията на страната;
5. извършва нивелачни и гравиметрични
измервания на точките от Държавната геодезическа мрежа;
6. създава, поддържа, съхранява и използва
геодезически и картографски фонд на Министерството на отбраната;
7. извършва геодезични измервания и отпечатва карти и документация съвместно с
Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР,
за определяне линията, демаркация и делимитация на държавната граница на Република
България;
8. изпълнява специализирани и измерителни дейности, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната
с други министерства, Българската академия
на науките и други държавни и обществени
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организации при изпълнението на държавната
политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
9. изработва копия на архивни материали
за осигуряване на граждански потребители.
(4) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 3:
1. извършва предпечатна подготовка и
отпечатва планираните за издаване служебна
литература, образци документи и акциденция;
2. извършва фотокопирни, размножителни,
книговезки и други полиграфични дейности,
свързани с издаването и разпространението
на служебна литература, образци документи
и акциденция;
3. извършва предпечатна подготовка и
отпечатва други материали по заявка.
(5) Военният географски център поддържа
и развива архивния фонд от документи, специална техника и други материали, свързани
с историята и дейността на Военно-географската служба като основен изпълнител на
геодезическите и картографските измерителни
дейности в Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

П Л А НИРА НЕ И ОТ ЧИ ТА НЕ Н А ДЕЙНОСТ ТА Н А ВОЕННО-ГЕОГРАФСК АТА
СЛУЖБА
Чл. 18. (1) Дейността на Военно-географската служба се осъществява на основание
годишни, дългосрочни и краткосрочни планове и програми.
(2) За дейностите, свързани с производството на географски, полиграфични и други
продукти, се разработват отделни планове.
(3) Плановете и програмите се разработват
въз основа на:
1. заповеди, указания и/или други документи, издадени или утвърдени от министъра на
отбраната и началника на отбраната;
2. стандартна оперативна процед у ра и
указания по планирането;
3. заявки от структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия;
4. за явк и от физическ и и юридическ и
лица;
5. задачи, произтичащи от ЗГК и нормативни актове по неговото прилагане;
6. задачи, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната и Българската армия с органи на изпълнителната
власт и с други структури и организации в
страната и в чужбина.
(4) Годишният план за дейността на Военно-географската служба се утвърждава от
министъра на отбраната по предложение на
началника на Военно-географската служба, а
останалите планове и програми се утвърждават
от началника на Военно-географската служба.
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(5) Годишният план за производственотехническата дейност на Военния географски
център се разработва на основание утвърдени
от началника на Военно-географската служба производствена програма и указания по
планирането.
Чл. 19. В края на всяка календарна година
се изготвя отчет-анализ за изпълнението на
годишния план за дейността на Военно-географската служба.
Чл. 20. Изпълнението на плана за производствено-техническата дейност на Военния
географски център се отчита пред началника на Военно-географската служба на всяко
тримесечие и в края на календарната година.
Чл. 21. Всяка година до края на месец юни
се изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ
за географското осигуряване на Българската
армия през изтеклата отчетна година.
Чл. 22. По указания на министъра на отбраната Военно-географската служба изготвя
и/или участва в изготвянето на други планове,
програми и отчети.
Г л а в а

п е т а

ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИК АЦИЯ
Чл. 23. (1) Личният състав на Военногеографската служба се състои от военнослужещи и цивилни служители по трудово
правоотношение.
(2) Структурата и длъжностните разписания
на Военно-географската служба се утвърждават
от министъра на отбраната по предложение
на началника на Военно-географската служба.
Чл. 24. (1) Статусът на военнослужещите
във Военно-географската служба се урежда
съгласно Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и правилника
за прилагането му.
(2) Статусът на цивилните служители във
Военно-географската служба се урежда съгласно Кодекса на труда и Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
(3) При необходимост военнослужещите
могат да изпълняват служебните си задължения с цивилно облекло.
Чл. 25. Длъжностите, които се заемат от
военнослужещи и цивилни служители по
трудово правоотношение във Военно-географската служба, се определят в длъжностното
разписание.
Чл. 26. (1) Повишаването на квалификацията на личния състав от Военно-географската
служба се осъществява чрез:
1. обучение във военните и гражданските
висши училища и институти в страната и в
чужбина;
2. участие в курсове за повишаване на
квалификацията и езиковата подготовка;
3. участие в презентации, изложби и др.;
4. подготовка на дисертации;
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5. участие в научни симпозиуми, конференции, семинари, сесии и други в страната
и в чужбина.
(2) За личния състав на Военно-географската служба в рамките на календарната
година се организира обучение без откъсване
от работа.
(3) Обучението на личния състав с откъсване от работа се извършва съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 27. (1) Военнослужещите във Военногеографската служба се развиват в кариерни
полета, кариерни и професионални области
в съответствие с длъжностното разписание.
(2) Повишаването във военно звание,
минималният срок за престояване във военно звание на военнослужещите, както и
преназначаването и освобождаването им от
длъжност и прекратяването на договора за
военна служба се извършват при условията и
по реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и правилника
за неговото прилагане.
(3) Атестирането на военнослужещите се
извършва в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане.
Г л а в а

ш е с т а

С ЪТРУДНИЧЕСТВО Н А ВОЕННО-ГЕОГРАФСК АТА СЛУЖБА С ДРУГИ ОРГАНИ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА
Чл. 28. (1) При изпълнение на задачите си
Военно-географската служба взаимодейства
с други структури на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и други органи
на изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната
планове и програми;
4. актове на министъра на отбраната.
Чл. 29. (1) Взаимодействието на Военногеографската служба с други организации в
страната и в чужбина включва:
1. обмен на географски материали и данни;
2. съвместно извършване на геодезически,
картографски, фотограметрични, полиграфични и други свързани с тях дейности;
3. съвместно производство на геопространствена информация;
4. осъществяване на научни и научно-приложни разработки;
5. обмен на специалисти за съизпълнители,
консултанти и/или за обучение;
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6. осъществяване на сътрудничество с
организации на НАТО и ЕС, както и с чуждестранни организации с аналогичен предмет
на дейност;
7. провеждане на семинари, симпозиуми,
конференции, курсове и др.
(2) Формите на съвместна работа могат
да се променят в зависимост от поставените
задачи.
Г л а в а

с е д м а

ОРГА Н ИЗА Ц И Я Н А РА БОТАТА ВЪВ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСК АТА СЛУЖБА
Чл. 30. Организацията на работата във
Военно-географската служба се осъществява съгласно този правилник и заповеди на
началника на Военно-географската служба.
Чл. 31. (1) Ръководителите на структурните звена във Военно-географската служба
са преки ръководители на личния състав в
подчинените им звена и планират, ръководят,
организират, координират, контролират, отчитат се и носят отговорност за дейността и
изпълнението на задачите на съответното звено
в съответствие с определените му функции.
(2) Ръководителите на структурните звена
във Военно-географската служба и началникът на Военния географски център са пряко
подчинени на началника на Военно-географската служба.
(3) Ръководителите на структурните звена
във Военния географски център са пряко подчинени на началника на Военния географски
център.
Чл. 32. (1) Документите, изпратени до
Военно-географската служба, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър, като се
отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или
съдържанието є.
Чл. 33. Изходящите от Военно-географската
служба документи се съставят най-малко в
два екземпляра. Първият екземпляр съдържа
звание, име, фамилия и подпис на служителя, изготвил/отпечатал документа, и/или на
ръководителя на съответното звено.
Чл. 34. Организацията, изпълнението и
отчитането на документооборота във Военногеографската служба се определят със заповед
на началника на Военно-географската служба.
Чл. 35. (1) Работното време на личния
състав във Военно-географската служба при
5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и
40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време,
както и на приемното време се определят със
заповед на началника на Военно-географската
служба.
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(3) Началникът на Военно-географската
служба със заповед може да определи ненормирано работно време за цивилни служители
на определени длъжности при спазване на
нормите за междудневна и седмична почивка.
Чл. 36. Приемното време за изслушване
на граждани и представители на организации
относно заявки, предложения и сигнали се
определя със заповед на началника на Военно-географската служба и се оповестява на
общодостъпно място.
Чл. 37. (1) Редът за влизане на личния
състав в сградите и пропускателният режим
се определят със заповед на началника на
Военно-географската служба.
(2) При посещение от външни лица в административната сграда на бул. Ген. Тотлебен № 34 организирането на пропускателния
режим се осъществява от отделение „Административно“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Географски продукти/материали“ са
карти, схеми, анализи на терена, данни за
местността и друга географска информация
за оп ределена т ери т ори я, п редставени в
аналогов (на листове хартия, пластмаса или
от друг подобен материал) и/или в цифров
(дигитален) вид.
2. Използваните понятия „географско осигуряване“, „геопространствена информация“
и „географска информация“ са по смисъла на
„Доктрина за геопространствено осигуряване
НП-3.11“, утвърдена от министъра на отбраната, и „Геопространствена политика на НАТО
(Geospatial policy MC 296/4)“.
3. „Перманентна ГНСС станция SOFI“ е
постоянно действаща апаратура за приемане на сигнали от Глобалните навигационни
спътникови системи, определящи с висока
точност местоположението на точката, на
която е разположена. Заедно с координатите
се определят и метеорологични данни. „SOFI“
е инициализацията, с която тази точка е регистрирана като елемент на Европейската мрежа
от постоянно действащи станции (EPN) и като
геодинамична станция от Международната
служба за въртенето на Земята (IERS).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 105а, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Този правилник отменя Правилника
за устройството и дейността на Военно-географската служба (ДВ, бр. 42 от 2011 г.).
§ 4. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
7385

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на
условията и реда за предоставяне на безплатна
храна на служителите на Министерството на
вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер
на труда на служителите, и на ободряващи
напитки на служителите, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 6,00 ч. (обн., ДВ, бр. 62 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, т. 7 думите „Научния институт
по метеорология и хидрология към БАН“ се
заменят с „Националния институт по метеорология и хидрология“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
7360

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното
облекло и работното облекло за служебно
ползване в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм., бр. 2
от 2017 г.; доп., бр. 34 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Държ а вн и т е с л у ж и т ел и могат да
изпълняват служебните си задължения и в
униформено облекло за тестови цели.“
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Видът на униформеното облекло
за тестови цели е по чл. 3, ал. 1 и включва
елементи, утвърдени със заповед на министъра
на вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 5 се създава т. 5:
„5. жълт – за яке специално зимно от
униформеното облекло за тестови цели за
държавните служители от отдели/сектори и
други звена от по-нисък ранг „Пътна полиция“
при ГДНП и СДВР/ОДМВР.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 181, ал. 2 ЗМВР“ се
заменят с „чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 2
ЗМВР“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Със заповед на министъра на вътрешните работи се определят структурите по чл. 37
ЗМВР, на които се предоставя униформено
облекло за тестови цели.
(6) Униформеното облекло за тестови цели
се предоставя на определените със заповед
от ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР служители, изпълняващи служебните
си задължения в униформено облекло, полу-
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чено срещу подпис в партидна книга, ведно
с анкетна карта, осигурени от ДУССД.“
§ 5. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Периодът от време, през който
държавните служители от съответните структури по чл. 37 ЗМВР изпълняват служебните
си задължения в униформено облекло за тестови цели, се оповестява публично от ДУССД
съвместно с дирекция „Пресцентър и връзки
с обществеността“ (ДПВО), като се публикува
информация на интернет страницата на МВР.
(2) След изтичане на тестовия период по
ал. 1 униформеното облекло за тестови цели
се връща в структурното звено, на което се
числи с попълнена анкетна карта.
(3) Униформеното облекло за тестови цели с
попълнена анкетна карта се връща на ДУССД,
след което подлежи на бракуване.“
§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ се заменят с
„ДПВО“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ съвместно с ДПВО
изготвя албум и текстово описание на видовете
униформени облекла за тестови цели, които се
публикуват на интернет страницата на МВР.
(6) Униформените облекла за тестови цели
се предоставят от ДУССД и се носят от определените държавни служители съобразно
образците, посочени в албума по ал. 5.“
§ 7. В чл. 31, ал. 1 след думата „служители“ се поставя запетая и се добавя „както и
смесване на отделните елементи от образците
на униформено облекло, заложени в албумите
по чл. 29, ал. 1 и 5“.
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
„5. „Униформено облекло за тестови цели“
е облекло, което се предоставя извън личното
вещево доволствие на държавните служители
в МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, за определен
период от време, с цел тестване на неговата
ергономичност, модел и функционалност.“
§ 9. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. Тех н и ческ и т е спец ифи к а ц и и за
провеждане на обществени поръчки за видовете униформени облекла за тестови цели
се разработват и утвърждават от работна
група, назначена със заповед на министъра
на вътрешните работи, в която участват представители от структурите по чл. 37 ЗМВР и
представители на синдикалните организации
в Министерството на вътрешните работи.“
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
7359
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 2 от 2018 г. за документите за
професионално обучение на лица, навършили
16 години (ДВ, бр. 57 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „документите“ се поставя запетая и се добавя „които
се издават на бланка-оригинал,“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 6 след думите „държавен изпит“ се добавя „и до изпит“.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Документите, които се попълват в
електронен вид, се разпечатват с номерирани
страници. Достоверността на отразената в
документа информация се потвърждава на
последната страница с подписите на длъжностното лице по чл. 6, т. 1 и на директора
и се полага печатът на институцията.“
§ 4. Член 20 се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За издаване на документи, за което е
необходимо заявяване, се подава заявление
съгласно приложение № 6.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Министърът“ се заменя
с „Началникът на регионалното управление
на образованието“, а думите „и провеждането“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „провеждането на“ се
заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За полагане на печат с държавен герб
върху документите по ал. 1 директорът на
професионалния колеж или упълномощено
от него лице представя за проверка на определения служител по ал. 2:
1. документите от приложение № 2 – за
проведеното професионално обучение;
2. документите от приложение № 3 – за
призната професионална квалификация чрез
валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) За полагане на печат с държавен
герб върху дубликатите на Свидетелството
за степен на п рофесиона лна к ва лификация, на Свидетелството за валидиране на
професионална квалификация и на техните
приложения директорът на професионалния колеж или упълномощено от него лице
заедно със служителя по ал. 2 представя в
МОН оригиналните документи, върху кои-
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то служителят по ал. 2 полага подпис при
регистрирането им.“
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 след думата „колеж“ запетаята
се заменя със съюза „и“, а думите „и на
министъра на образованието и науката“ се
заличават.
2. В ал. 7 думите „институцията по чл. 1,
ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „центъра за професионално обучение“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6“
се заменят с „по чл. 18, т. 5 и 6 от Закона за
професионалното образование и обучение“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Със заповед на директора на центъра
за професионално обучение се определя:
1. служител, който подготвя и подава чрез
ИС на НАПОО отчета на документите с фабрична номерация заедно със сканираното
цветно копие на приемно-предавателния протокол за документите с фабрична номерация;
2. мястото на съхранение на отчета по
ал. 1, като срокът на съхранение е 50 години.“
§ 8. В чл. 27, ал. 4 думата „ръководителя“
се заменя с „директора“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 13:
а) в колона 2 думите „Протокол за допускане до държавен изпит за придобиване на
квалификация“ се заменят с „Протокол за
допускане до държавен изпит или до изпит
за придобиване на професионална квалификация“;
б) в колона 6 след ду мите „държавен
изпит“ се добавя „или изпит“.
2. На ред 15:
а) в колона 2 думите „Протокол за оценките от държавен изпит за придобиване на
квалификация по професия“ се заменят с
„Протокол за оценките от държавен изпит
или изпит за придобиване на професионална
квалификация“;
б) в колона 6 след думите „държавния
изпит“ се добавя „или изпита“.
§ 10. В приложение № 3 към чл. 23, ал. 4
след таблицата се добавя:
„ Забележка. Цен т ровет е за п рофесиона л но
обу чение в срок до 10 работни дни задължително въвеждат в Информационната система на
НАПОО информация, свързана със започването
на процедура за валидиране на професионални
знания, умения и компетентности.“

§ 11. Създава се приложение № 6 към
чл. 20, ал. 2:
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„Приложение № 6
към чл. 20, ал. 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА
……………………………….
гр./с. ……………………….

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на оригинал/дубликат на
......................................................................................................................................................................
(вид документ – удостоверение, свидетелство, диплома)

от ................................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)

завършил ................................................................................................................................................... ,
(клас, етап, степен на образование)

......................................................................................................................................................................
(профил, професия, специалност)

през учебната ................/.................. година в ..........................................................................................

(вид, наименование и местонахождение на институцията)

......................................................................................................................................................................
Издаването на документа се налага поради следните причини: ......................................................
......................................................................................................................................................................
Приложени документи:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
За контакти: телефон ...................................................…………, е-mail .......................................................
Пълномощно № .........................................................................................................................................
Пълномощник ...........................................................................................................................................
Дата: .....................

(име, презиме, фамилия)

7361

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1212-МИ
от 26 септември 2019 г.

относно поправка на техническа грешка в
Приложение № 4 към Решение № 615-МИ от
15 август 2019 г. на ЦИК за утвърждаване
образци на изборни книжа за произвеждане
на изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка
в Приложение № 4 към Решение № 615-МИ
от 15 август 2019 г. на ЦИК, както следва:
В указателния текст думите „местонахождението на съответното лечебно заведение, дом
или институция е на територията на общината,
в която българските граждани имат адресна
регистрация по постоянен адрес, най-малко
6 месеца преди датата на изборите, съответно

Подпис: ………………………………..
(име, фамилия)“
Министър:
Красимир Вълчев

адрес на пребиваване най-малко 6 месеца
преди датата на изборите – за гражданите на
друга държава – членка на ЕС“ се заменят с
„местонахождението на съответното лечебно
заведение, дом или институция е на територията на общината, в която българските граждани имат адресна регистрация по постоянен
адрес или по настоящ адрес (ако са подали
заявление за гласуване по настоящ адрес),
най-малко 6 месеца преди датата на изборите,
съответно адрес на пребиваване най-малко
6 месеца преди датата на изборите – за гражданите на друга държава – членка на ЕС“.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен
срок от обявяването му.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
7399
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 2043
от 28 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 и 6 от ЗУТ
и предвид фактическите основания в докладна
записка с вх. № ДЗ-365/13.08.2019 г. от зам.-кмета
на община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП (ПРЗ)
за УПИ XI-21, стоп. дейност, в кв. 13 по регулационния план на ПЗ „Север“ – Асеновград, като
се образуват нови УПИ XI-528.908, стоп. дейност,
в кв. 13, УПИ I-528.895, УПИ II-528.896, УПИ
III-528.897, УПИ IV-528.898, УПИ V-528.899, УПИ
VI-528.900 в кв. 13а, УПИ I-528.901, УПИ II-528.902,
УПИ III-528.903, УПИ IV-528.904, УПИ V-528.905,
УПИ VI-528.906, УПИ VII-528.907 в кв. 13б по
регулационния план на ПЗ „Север“ – Асеновград,
съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи
със зелен и кафяв цвят на приложения проект.
Установява се режим на застрояване в УПИ
I-528.895, УПИ II-528.896, УПИ III-528.897, УПИ IV528.898, УПИ V-528.899, УПИ VI-528.900 в кв. 13а,
УПИ I-528.901, УПИ II-528.902, УПИ III-528.903,
УПИ IV-528.904, УПИ V-528.905, УПИ VI-528.906,
УПИ VII-528.907 в кв. 13б по регулационния план
на ПЗ „Север“ – Асеновград, съгласно нанесените ограничителни и задължителни линии на
застрояване с червен цвят, котировки с черен и
червен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят.
Председател:
Др. Георгиев
7379
РЕШЕНИЕ № 2044
от 28 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предвид факти
ческите основания в докладна записка с вх. № ДЗ366/13.08.2019 г. от зам.-кмета на община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) за нов
водопровод от помпена станция в ПИ 49309.21.58
до манастир „Св. Петка“ в ПИ 49309.12.28 по
кадастралната карта на с. Мулдава съгласно
нанесените плътни зелени линии и отредените
сервитути, отразени с черни пунктирани линии.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Др. Георгиев
7380

РЕШЕНИЕ № 2045
от 28 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка с вх. № ДЗ367/13.08.2019 г. от зам.-кмета на община Асеновград Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) на
трасе на ел. кабел високо напрежение 20 kV за
захранване на нов БКТП през ПИ 31108.16.69
(полски път) по КК на с. Златовръх, община
Асеновград, като част от комплексен проект
съгласно нанесените червени пунктирани линии
и отредените сервитути, отразени с черни пунктирани линии.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Др. Георгиев
7381

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1604
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 105 от
протокол № 9 от 13.09.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за канализация за битово-отпадни
води от „Хотел Резиденс Света гора“, намиращ
се в ПИ с идентификатор № 10447.136.15, до
съществуваща шахта в ПИ с идентификатор
№ 10447.512.115 по КККР на гр. Велико Търново,
местност Света гора. Трасето на новата канализация започва от нова ревизионна шахта в ПИ
с идентификатор № 10447.136.15 (урбанизирана
територия с НТП „за друг вид застрояване“,
собственост на възложителя), продължава през
ПИ с идентификатор № 10447.136.2 (земеделска
територия с НТП „обществен извънселищен парк,
горски парк“, публична общинска собственост) и
достига до съществуващ канал в ПИ с идентификатор № 10447.512.115 (урбанизирана територия с
НТП „за туристическа база, хижа“, собственост
на „Ученически отдих и спорт“ – ЕАД).
Одобрява план-схема за канализация за ПИ
с идентификатор № 10447.136.15 по КККР на гр.
Велико Търново, община Велико Търново.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на
община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7363
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1055
от 9 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект за частично изменение
на подробен устройствен план за промяна на
предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по
КК на неурбанизираната територия на гр. Долна
Оряховица, община Горна Оряховица.
Председател:
Д. Костадинов
7292

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 664
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Девня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на присъединителен електропровод 20 kV
към преносната мрежа на подстанция „Девня 1“,
собственост на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за присъединяване на завод за
полипропиленово фолио, намиращ се в УПИ 578,
581 – „за производствена дейност“ (ПИ с идентификатор 20482.505.594 по КККР на гр. Девня), по
ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 1002-160 от
10.04.2017 г. на кмета на община Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
7339

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 650
от 23 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ихтиман, одобрява окончателния
проект на общия устройствен план на община
Ихтиман ведно с отделните части към него:
Обяснителна записка
1. Приложения:
Приложение 1. Територии с общо предназначение
Приложение 2. Списък на войнишки паметници
Приложение 3. Списък на паметници на
културата
Приложение 4. Съгласувателно писмо на МК
№ 33-НН-538/13.07.2018
Приложение 5. Таблица за отразени съгласувателни становища
2. Схеми:
Окончателен проект М 1:25 000
Град Ихтиман М 1:10 000
Недвижимо културно наследство М 1:25 000
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Недвижимо културно наследство – детайли
М 1:5000, М 1:10 000
Енергийни системи и съобщителни мрежи
М 1:50 000
Транспортна инфраструктура М 1:50 000
Водоснабдителна мрежа М 1:50 000
Схема по вид собственост М 1:50 000
Схема на зелената система М 1:50 000
Председател:
Н. Начев
7377

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1280
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 59, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на „Външно
електрозахранване на УПИ II-013010, 013025“,
м. Трънката, землище на с. Чучулигово, с отреж дане за „Бензиностанция, газ-станция и
търговски обект“, което преминава през имоти
по одобрена КККР, като подробно описание
на имотите и сервитутите е дадено в извадка
от регистъра на засегнатите имоти, съгласуван
от СГКК – Благоевград, неразделна част към
проекта за ПУП – ПП, както следва: трасе на
външно ел. захранване и сервитути към него
през имоти: ид. 81832.17.295 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
публична собственост по КККР, ид. 81832.20.292
с НТП – за автомагистрала – държавна публична
собственост по КККР, ид. 81832.17.8 с НТП – нива,
частна собственост по КККР, и ид. 81832.17.2 с
НТП – нива, частна собственост по КККР.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Пет
рич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
7368

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2167
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, протокол № 48 от заседание на ПК по „Устройство на територията
и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява представения подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
№ 65231.920.347 по кадастралната карта на гр.
Самоков, к.к. Боровец, за създаване на „Рекреационна устройствена зона – курорт – Ок“ с
показатели: плътност на застрояване – до 25 %,
коефициент на интензивност – до 1,0, минимално
озеленяване – 50 %, височина на застрояване – до
4 ет. (до 12 м), за изграждане на хотел съгласно
приложения проект.
За председател:
П. Георгиев
7354
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-28-3
от 18 септември 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и въз основа
на представената документация съгласно т. 3.8
на Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ
(Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ)
за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от
ПЗРЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти (ПНИ) в М 1:1000 на жилищен район (ж.р.)
Каменец в землището на гр. Хасково, община
Хасково, приет от комисията по чл. 28б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
съгласно § 4к, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.
Областен управител:
Ст. Дечев
7352
56. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Селище“, разположена
в землището на с. Селище, община Смолян,
област Смолян, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4604535

320709

2.

4604546

321205

3.

4604368

321615

4.

4604100

321574

5.

4604108

321231

6.

4604038

321020

7.

4604211

320646

7355
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-88
от 18.09.2019 г. за обект: „Модернизация на път I-8
„Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км
30+170 и етапна връзка“: „Реконструкция на ВЛ
110 kV „Варовик“ (пресичания при км 23+916 и
при км 28+801); „Реконструкция на водопроводи“
(водопровод ∅ 110 при км 23+360; водопровод
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∅ 110 при км 24+480; водопровод ∅ 200 при км
25+249; водопровод ∅ 250 при км 26+390); „Реконструкция на електропроводи с напрежение 20
kV“ (EЛ-20 kV „Три уши“ при км 17+492; EЛ-20
kV „Люляк“ при км 21+611; отклонение от EЛ-20
kV „Полигон“ при км 21+820 – вляво; EЛ-20 kV
„Хладилна мебел“ при км 23+747 – вляво; ЕЛ20 kV „Полигон“ при км 24+549; два ЕЛ-20 kV в
обхвата на ПВ Сливница 1 при км 0+220 и при
км 0+229; отклонение от EЛ-20 kV „Хладилна
мебел“ при км 26+751; ЕЛ- 20 kV до трафопост при
км 27+330; EЛ-20 kV „Полигон“ при км 27+592;
EЛ-20 kV при км 27+640; EЛ-20 kV „Полигон“
при км 28+898); „Реконструкция на ТТ и ОК“
(съществуващи кабели на БТК – ОК 60 вл, ОК
24 вл и ТЗБ – 37х4х1,2 при км 28+900 и при км
28+940); „Реконструкция на телекомуникации“
(съществуващи оптични кабели на А1 3 ОК
12 вл и ОК 48 вл при км 16+160 – под паважен
път), при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
7362
85. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190013-0910000692/19.09.2019 г. възлага на Ильо Захариев
Гулеков с адрес: Панагюрище, ул. Тодор Белопитов
№ 11, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 55302.501.5066 с адрес Панагюрище, ул. Петър Горанов, представляващ незастроен
имот за жилищни нужди с площ 836 кв. м по
скица от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39
от 17.07.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при съседи: имоти с идентификатори 55302.501.5067, 55302.501.5068, 55302.501.5069,
55302.501.5070, 55302.501.9840, 55302.501.5065,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот, вписан под № 6/4.12.2008 г.
от вх. регистър, под № 1320/4.12.2008 г. от дв.
вх. регистър, том 5, акт № 183/2008 г. на Службата по вписванията – Панагюрище, имотът е с
площ 827 кв. м и номер по предходен план 4186,
кв. 243а, парцел VІ по регулационния план на
гр. Панагюрище. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
7383
244. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: 1. професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика
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и катализ“ за нуждите на лаборатория „Нови
хетерогенни катализатори за чиста енергия и
опазване на околната среда“; 2. доцент в професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност „Химична кинетика и катализ“ за нуждите на лаборатория „Дизайн и
охарактеризиране на каталитични материали“ по
тематично направление „ЕПР спектроскопия и
качество на живот“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи в канцеларията на института – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 201, тел.:
02/979 35 63 и 02/979 25 51.
7378
664. – Институтът по физиология на растенията и генетика към БАН, София, обявява конкурс
за главен асистент по професионално направление
4.3. Биологически науки, специалност „Генетика“,
лаборатория „Геномна динамика и стабилност“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института:
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.:
872-81-70 и 979-26-06.
7384
77. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) за УПИ I-ЖК – за
общ. обсл., автомивкa и магазин, УПИ V – за
озеленяване, в кв. 5 и улица с о.т. 59 – о.т. 60
по регулационния план на с. Нареченски бани
и УПИ V – за озеленяване, в кв. 6 по регулационния план на с. Нареченски бани. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7382
1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
на Промишлена зона-Юг, гр. Девня, във фаза
„окончателен проект“, обхващащ поземлени имоти със следните идентификатори: 20482.505.438,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.9 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 5 6 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 5 8 7,
2 0 4 82 . 50 5. 58 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 58 5, 2 0 4 82 . 50 5.474 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.473, 2 0 4 8 2 . 50 5.472 , 2 0 4 8 2 . 50 5.471,
2 0 4 8 2 . 50 5.475, 2 0 4 8 2 . 50 5.1 52 , 2 0 4 8 2 . 50 5.470 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.4 67, 2 0 4 8 2 . 50 5.419, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.452 ,
2 0 4 82 . 50 5.42 0 , 2 0 4 8 2 . 50 5.42 2 , 2 0 4 8 2 . 50 5.421,
2 0 4 82 . 50 5. 3 4 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 49, 2 0 4 82 . 50 5. 3 47,
2 0 4 82 . 50 5. 3 4 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 370 , 2 0 4 82 . 50 5. 351,
2 0 4 8 2 . 50 5.455, 2 0 4 8 2 . 50 5. 355, 2 0 4 8 2 . 50 5.45 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 353, 2 0 4 82 . 50 5. 3 45, 2 0 4 82 . 50 5. 354 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.42 3, 2 0 4 8 2 . 50 5. 350 , 2 0 4 8 2 . 50 5.117,
2 0 4 82 . 50 5.42 7, 2 0 4 8 2 . 50 5.42 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.42 8 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.162 , 2 0 4 8 2 . 50 5.111, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 6 6 ,
2 0 4 82 . 50 5.42 5, 2 0 4 82 . 50 5.458 , 2 0 4 82 . 50 5.4 62 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 61, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 6 8 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 69,
2 0 4 8 2 . 50 5.4 6 3, 2 0 4 8 2 . 50 5.456 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 517,
2 0 4 8 2 . 50 5. 519, 2 0 4 8 2 . 50 5. 516 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 89,
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2 0 4 82 . 50 5.4 8 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 51 5, 2 0 4 82 . 50 5. 518 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.4 8 7, 2 0 4 8 2 . 50 5. 357, 2 0 4 8 2 . 50 5. 3 69,
2 0 4 82 . 50 5. 36 8 , 2 0 4 82 . 50 5.479, 2 0 4 82 . 50 5. 522 ,
2 0 4 82 . 50 5. 521, 2 0 4 82 . 50 5. 52 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 52 3,
2 0 4 82 . 50 5. 3 4 4, 2 0 4 82 . 50 5. 36 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 367,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 8 8 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 2 3 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 33 4 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 4 6 , 2 0 4 82 . 50 5.2 53, 2 0 4 82 . 50 5.2 51,
2 0 4 82 . 50 5.2 50 , 2 0 4 82 . 50 5.491, 2 0 4 82 . 50 5.29 0 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 2 89, 2 0 4 8 2 . 50 5. 2 59, 2 0 4 8 2 . 50 5.414 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 57, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 39, 2 0 4 8 2 .18 5.1 3 ,
2 0 4 8 2 . 2 45.10 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.16 3 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 8 7,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 4 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 3 6 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 9 2 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 4 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 4 81 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 31, 2 0 4 82 . 50 5.2 29, 2 0 4 82 . 50 5.2 3 0 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 6 5, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 33 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 6 4 ,
2 0 4 82 . 50 5.2 4 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 3 0 2 , 2 0 4 82 . 50 5. 510 ,
2 0 4 82 . 50 5. 3 0 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 50 9, 2 0 4 82 . 50 5. 59 8 ,
2 0 4 82 . 50 5. 3 0 7, 2 0 4 82 . 50 5. 39 4 , 2 0 4 82 . 50 5.432 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.431, 2 0 4 8 2 . 50 5. 501, 2 0 4 8 2 . 50 5. 310 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 6 3 , 2 0 4 8 2 .18 6 . 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 3 6 4 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.18 0 , 2 0 4 8 2 . 50 5.181, 2 0 4 8 2 . 50 5.4 8 5,
2 0 4 82 . 50 5. 376 , 2 0 4 82 . 50 5.4 8 4 , 2 0 4 82 . 50 5. 511,
2 0 4 82 . 50 5. 51 2 , 2 0 4 82 . 50 5. 363, 2 0 4 82 . 50 5. 51 3,
2 0 4 82 . 50 5. 36 5, 2 0 4 82 . 50 5. 32 3, 2 0 4 82 . 50 5.2 21,
2 0 4 82 . 50 5.63 4, 2 0 4 82 . 50 5.4 4 8 , 2 0 4 82 . 50 5.2 0 9,
2 0 4 82 . 50 5.210 , 2 0 4 82 . 50 5.22 4, 2 0 4 82 . 50 5.22 5,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 3 0 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 335, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 0 0 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 33 6 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.10 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 6 4 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 317, 2 0 4 8 2 . 50 5.6 33, 2 0 4 8 2 . 50 5. 321,
2 0 4 8 2 . 50 5. 2 01, 2 0 4 8 2 . 50 5.175, 2 0 4 8 2 . 50 5. 32 0 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.4 42 , 2 0 4 8 2 . 50 5.4 47, 2 0 4 8 2 . 50 5.172 ,
2 0 4 82 . 50 5. 32 5, 2 0 4 82 . 50 5.6 0 3, 2 0 4 82 . 50 5. 32 6 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.42 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 3 62 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.4 43 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 555, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 55 6 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 3 ,
2 0 4 82 . 50 5. 318 , 2 0 4 82 . 50 5. 331, 2 0 4 82 . 50 5. 33 0 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 52 5, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.10 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 6 ,
20482.505.27, 20482.505.141, 20482.505.2, 20482.282.59,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 59 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.10 3 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 32 9, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 52 7,
2 0 4 82 . 50 5. 52 8 , 2 0 4 82 . 50 5. 52 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 32 4,
2 0 4 8 2 . 50 5.10 5, 2 0 4 8 2 . 50 5.10 6 , 2 0 4 8 2 . 50 5.14 0 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.1 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 61 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 21 3 ,
2 0 4 82 . 50 5.10 0 , 2 0 4 82 . 50 5.611, 2 0 4 82 . 50 5. 372 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 371 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 21 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 53 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 582 , 2 0 4 82 . 50 5. 547, 2 0 4 82 . 50 5. 54 8 ,
2 0 4 82 . 50 5. 54 6 , 2 0 4 82 . 50 5.450 , 2 0 4 82 . 50 5.451,
2 0 4 82 . 50 5.4 4 0 , 2 0 4 82 . 50 5.439, 2 0 4 82 . 50 5. 56 6 ,
2 0 4 8 2 . 50 5. 58 4 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 316 , 2 0 4 8 2 . 50 5.143,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 332 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.1 5, 2 0 4 8 2 . 5 0 5.4 0 6 ,
2 0 4 82 . 50 5.4 0 5, 2 0 4 82 . 50 5.4 0 7, 2 0 4 82 . 50 5.4 01,
2 0 4 82 . 505.4 0 2 , 2 0 4 82 . 505.4 03, 2 0 4 82 . 505.4 0 0 ,
2 0 4 82 . 50 5.14 6 , 2 0 4 82 . 50 5. 337, 2 0 4 82 . 50 5.4 0 4 ,
2 0 4 82 . 50 5. 39 2 , 2 0 4 82 . 50 5. 589, 2 0 4 82 . 50 5.2 0 3,
2 0 4 8 2 . 5 0 5.1 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.14 5 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.1 0 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 0 6 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5.9 8 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 61 3 ,
2 0 4 8 2 . 50 5.614 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 554 , 2 0 4 8 2 . 50 5. 570 ,
20482.150.4, 20482.125.32, 20482.125.2, 20482.125.45,
2 0 4 8 2 .1 2 5. 2 8 , 2 0 4 8 2 .1 2 5. 2 7, 2 0 4 8 2 . 5 0 5. 2 2 6 ,
2 0 4 8 2 . 5 0 5 .14 4 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5 .14 2 , 2 0 4 8 2 . 5 0 5 .7,
2 0 4 8 2 . 50 5. 214 , 2 0 4 8 2 .1 2 5. 29, 2 0 4 8 2 .1 2 5.10 0 0 ,
2 0 4 8 2 .1 2 5.10 01 , 2 0 4 8 2 .1 2 5. 2 3 , 2 0 4 8 2 .1 2 5. 2 2 ,
2 0 4 8 2 .1 2 5.9 9 9, 2 0 4 8 2 .1 2 5.9 9 7, 2 0 4 8 2 .1 2 5.16 ,
2 0 4 8 2 .1 2 5.1 5 , 2 0 4 8 2 .1 2 5.1 2 , 2 0 4 8 2 .1 2 5. 6 9 8 ,
2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 01 , 2 0 4 8 2 .1 2 4 .1 , 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 0 0 ,
20482.505.97, 20482.505.177, 20482.124.3, 20482.159.36,
20482.98.39 и 20482.97.28, по кадастралната карта
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на землището на гр. Девня. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината.
7366
1. – Община гр. Дългопол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Варна ЛАН“ – ООД,
на територията на община Дългопол“. Трасето е
с дължина 25 758 м и преминава през следните
имоти: в землището на с. Аспарухово: 00789.3.56 (с
НТП „местен път“) – собственост на Министерството на транспорта; в землището на гр. Дългопол:
24565.38.104 (с НТП „за база за селскостопанска
техника“), 24565.38.105; 24565.40.85; 24565.40.205;
24565.40.555; 24565.380.105 (с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“) – собственост
на Община Дългопол; в землището на с. Камен
дял: 35777.16.120; 35777.30.120; 35777.30.145 (с НТП
„водно течение, река“) – собственост на държавата, 35777.22.68; 35777.23.68; 35777.26.87; 35777.28.157;
35777.30.88 (с НТП „за селскостопански, горски,
ведомст вен п ът“) – собст веност на Община
Дългопол; в землището на с. Боряна: 05699.1.34
(с НТП „местен път“), 05699.1.49; 05699.13.577;
05699.44.558; 05699.53.162; 05699.56.22; 05699.56.25;
05699.56.719; 05699.74.479; 05699.91.529; 05699.91.532;
05699.92.741; 05699.104.21; 05699.106.19; 05699.106.20
(с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“) и 05699.14.14 (с НТП „дере“) – собственост
на Община Дългопол, 05699.14.18; 05699.56.32 (с
НТП „пасище“) – общински поземлен фонд; в землището на с. Партизани: 55470.30.234; 55470.46.421
(с НТП „водно течение, река“) – собственост на
МОСВ, 55470.25.411; 55470.70.48 (с НТП „местен
път“), 55470.46.455 (с НТП „пасище“) и 55470.25.436;
55470.36.246; 55470.28.290; 55470.29.231; 55470.30.164;
55470.46.440; 55470.46.443; 55470.49.451 (с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“) – собственост на Община Дългопол, 55470.28.160 (с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“); 55470.46.423 (с НТП „дере“); 55470.84.787
(с Н Т П „мес т ен п ът“) – зем и по ч л. 19 о т
ЗСПЗЗ; в землището на с. Лопушна: 44294.23.205;
44294.32.128; 44294.32.205; 44294.34.118; 44294.39.205;
44294.40.205; 44294.41.205; 44294.48.313; 44294.57.706
(с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“); 44294.46.298; 44294.47.297 (с НТП
„дере“); 44294.48.340; 44294.58.506 (с НТП „местен път“) – собственост на Община Дългопол,
44294.47.23 (с НТП „пасище“) – земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ; в землището на с. Медовец: 47620.23.432;
47620.59.432; 47620.60.432; 47620.61.432; 47620.62.432;
47620.63.432; 47620.64.432; 47620.65.432; 47620.66.432;
47620.68.432; 47620.69.432; 47620.70.432; 47620.106.668;
4762 0 .10 7. 6 6 8; 4762 0 .10 9. 6 6 8; 4762 0 .110 . 69 0 ;
47620.110.931; 47620.110.932 (с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“) – собственост на Община Дългопол; в землището на с.
Комунари: 38162.35.233; 38162.37.233; 38462.38.233
(с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“) – собственост на Община Дългопол. Планът
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се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТОС“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Дългопол.
7364
41. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Кабелна линия 20 kV от нови кабелни муфи на
съществуващ кабел 20 kV между ЖР стълб № 84
и БКТП „Си Енд Джи“ до нов БКТП, ситуиран
в УПИ 020137, 020138 – складове, магазини и
офиси, по КК на с. Граф Игнатиево, община
„Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира
в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул.
Марица № 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7365
242. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен за разглеждане и процедиране проект
за изменение на подробния устройствен план
(ПУП – действащ ЗРП) на гр. Своге – проект
за изработване на план-схеми за изграждане на
геозащитни съоръжения към обект: „Укрепване
на Свлачище SFO 43.65869-01, кв. Старо село,
гр. Своге“, в обхват: изграден северен тротоар
на улица с о.т. 327-328-329 до кв. 54, УПИ ХІ388 – За обществено обслужване, кв. 54, УПИ
ІІ-390.401, XXIX-399, 400, XXVIII-398, XXVII-397,
XXVI-396, XXV-385, XXIV-359, XXIII-358, 357,
XXII-356, XXI-350, XX-351, XIX-350, XVIII-347,
346, XVII-345 и XVI-345 в кв. 55, УПИ I-570 в
кв. 56, и изградения северен тротоар на улица
с о.т. 72а-72-73-74-1130 до кв. 56. Преписката се
намира в дирекция „Устройство и развитие на
територията“ при Община Своге и справки по
нея могат да се правят всеки работен ден от
седмицата. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
7338
30. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване, като
план-извадка от приет предварителен проект за
кв. Асеновец, гр. Сливен, за част от кв. 47, кв. Асеновец, гр. Сливен, като се проектира нова улица
от о.т. 116 до о.т. 117в и за имот с идентификатор
67338.565.344 се образуват жилищностроителни
УПИ V-344 и УПИ VІ-344. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7367
31. – Община с. Ситово, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект: 1. план-схема за трасе на
топлопроводи от УПИ I-496 – за животновъдна
ферма и енергопроизводство, в кв. 67, до УПИ
I-54, 53, 599, 586, 587 – за млекопреработвателно
предприятие и производствена дейност, в кв. 36,
по РП на с. Ситово, община Ситово, област
Силистра; 2. план-схема за ел. захранване от
трафопост в УПИ XVI – за трафопост, в кв. 8,
до ПИ 66665.38.72 по КК и КР на с. Ситово до
УПИ I-496 – за животновъдна ферма и енергопроизводство, в кв. 67, и до новообразуван
УПИ VI-872 – за животновъдна ферма, в кв.
11, по РП на с. Ситово, община Ситово, област
Силистра; 3. план-схема за трасе на В и К от
УПИ I-496 – за животновъдна ферма и енерго
производство, в кв. 67, до новообразуван УПИ
VI-872 – за животновъдна ферма, в кв. 11, по РП
на с. Ситово, община Ситово, област Силистра.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 28 на
ет. 2 в сградата на Община Ситово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
7353

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Благоевград, с който са оспорени разпоредбите на чл. 21, т. 4, чл. 71, ал. 2 в
частта относно „упълномощено от него лице“
и чл. 74 от Наредбата за обществения ред на
територията на община Петрич, приета от Общинския съвет – гр. Петрич, с Решение № 306
по протокол № 22 от 18.03.2010 г., изменена с
Решение № 77 по протокол № 4 от 21.12.2015 г.,
е образувано адм. дело № 675/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.11.2019 г. от 10,45 ч.
7340
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, с който са оспорени
разпоредбите на т. 1, буква „а“ и т. 2 в частта
„забранява се“ от раздел I на Наредба № 1 за
осигуряването и спазването на обществения
ред, безопасността на движението, чистотата и
приветливия вид на община Разлог, приета от
Общинския съвет – гр. Разлог, с искане оспорените разпоредби да бъдат обявени за нищожни
или при условията на алтернативност – да бъдат
отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. дело № 874/2019 г. по описа на Администра-
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тивния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.11.2019 г. от 10,20 ч.
7341
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 2 и 3 от Наредба
№ 1 за обществения ред на територията на община
Белица, приета с Решение № 69 по протокол № 7
от 11.09.2006 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
е образувано адм. дело № 883/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.10.2019 г. от 11 ч.
7372
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Бургас, с който се оспорват чл. 9, ал. 2 и чл. 21, т. 4 от Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община Малко
Търново, приета с Решение № 75 на Общинския
съвет – гр. Малко Търново, по протокол № 7 от
22.04.2016 г. По подадения протест е образувано
адм. дело № 1900/2019 г. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото, без да има право
да иска повтаряне на извършени процесуални
действия. Делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 7.11.2019 г. от 11 ч.
7369
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Плевен, срещу чл. 32, ал. 1, т. 2
от Наредбата за реда и условията за провеждане
на публични търгове и публично оповестени
конкурси за отдаване под наем и разпореждане с
общинско имущество на Общинския съвет – гр.
Долна Митрополия, по който е образувано адм.
дело № 1038 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
7374
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, срещу разпоредбите на чл. 3, ал. 2, т. 7 и ал. 10 от Наредба № 1
за опазване и поддържане на обществения ред,
чистотата и околната среда на територията на
община Левски, по което е образувано адм. дело
№ 1008/2019 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
7375
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжния
прокурор на Окръжна прокуратура – Разград,
против разпоредбите на чл. 8, чл. 39, ал. 1, чл. 48,
ал. 1, чл. 61, ал. 7 в частта „събиране и транс-
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портиране“, чл. 42, ал. 1, чл. 45, ал. 1 в частта
„събиране“, чл. 26, ал. 2, чл. 71 и чл. 72 от Наредба
№ 25 за управление на дейностите с отпадъци
и поддържане чистотата на територията на община Исперих, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Исперих, по който е образувано адм.
дело № 215/2019 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 22.10.2019 г. от
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
7373
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 21
от Наредба № 15 за управлението на отпадъците
на територията на община Две могили, област
Русе, приета с Решение № 377 от 26.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Две могили. Въз основа
на протеста е образувано адм.д. № 513/2019 г. по
описа на Административния съд – Русе, V състав,
насрочено за 13.11.2019 г. от 10,30 ч.
7347
Административният съд – София-град, 35
състав, II отделение, призовава Деница Милчева
Чобанова с настоящ адрес София, ул. Самоков
№ 283, ет. 2, ап. 17, да се яви в съда на 27.11.2019 г.
от 14,30 ч., зала № 6, като заинтересована страна
по адм. д. № 3153/2019 г. на АССГ, образувано
по жалба на Елена Николаевна Христова срещу
Заповед № 18-1102 от 30.01.2019 г. на началника
на СГКК – София.
7376
Районният съд – Варна, гражданска колегия,
30 състав, призовава Абрате Джани, роден на
15.06.1965 г. в Кунео, Италия, граж данин на
Република Италия, с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Районния
съд – Варна, 30 състав, като ответник по гр.д.
№ 1995/2019 г., за връчване на съдебните книжа по
гр. д. № 1995/2019 г., образувано по искова молба
за развод с правно основание чл. 49, ал. 1 от ГПК
от Теодора Кирилова Николова, ЕГН 7901201031.
Указва на Абрате Джани, роден на 15.06.1965 г. в
Кунео, Италия, гражданин на Република Италия,
че при неявяване за получаване на книжата ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7348
Добричкият районен съд, ХХ състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ ответника Дженал Джан,
роден на 3.04.1974 г., гражданин на Турция, сега
с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Добричкия районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 2710/2019 г. по описа на съда, заведено
от Камелия Юлиянова Джан от с. Безводица,
община Балчик, по чл. 49 от СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7349
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. дело № 859/2019 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя є Антон
Томов Славчев, с което са предявени искове,
както следва:
Про т и в Ти н ко И л иев Д и м и т ров, ЕГ Н
6501271069, с постоянен и настоящ адрес: Варна,
район „Младост“, ул. Ивац № 1, ет. 4, Татяна
Димитрова Димитрова, ЕГН 6706091051, с постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“,
ул. Белински № 14, и Пламен Тинков Димитров,
ЕГН 8811091109, с постоянен и настоящ адрес:
Варна, район „Младост“, ул. Белински № 14, на
основание чл. 74 от ЗОПДНПИ за отнемане в
полза на държавата на имущество, от които:
1. Ha основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тинко Илиев Димитров, ЕГН 6501271069, на обща стойност
1 191 030,87 лв., включваща:
– сума в размер 287 220 лв., представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска
от собственика в „Тинком Инвест“ – ЕООД;
– сума в размер 595 000 лв., представляваща непреобразувана част от възстановените
доп ъ л ни т ел ни пари чни вноск и о т „Тинком
Инвест“ – ЕООД, по банкова сметка в левове с
IBAN: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Тинко Илиев Димитров;
– сума в размер 728,45 лв., представляваща
погасителна вноска по кредит по банкова сметка
в левове с IBAN: BG 87 STSA 9300 0019 3205 36
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Тинко Илиев
Димитров;
– сума в размер 238 808,75 лв., представляваща погасителни вноски по банкова сметка в
левове с IBAN: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Тинко
Илиев Димитров;
– сума в размер 28 475,29 лв., представляваща
погасителни вноски от трети лица по банкова
сметка в левове с IBAN: BG 04 BUIN 9561 1000
0428 89 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Тинко Илиев Димитров;
– сума в размер 21 950 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от „Агро
Тинком“ – ЕООД, по банкова сметка в левове с
IBAN: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Тинко Илиев
Димитров;
– сума в размер 18 005 лв., представляваща
непреобразувани постъпили суми от трети лица
по банкова сметка в левове с IBAN: BG 04 BUIN
9561 1000 0428 89 в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Тинко Илиев Димитров;
– сума в размер 11,97 лв., представляваща
начислена лихва по банкова сметка в левове с
IBAN: BG 04 BUIN 9561 1000 0428 89 в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Тинко Илиев
Димитров;
– сума в размер 796,55 лв., представляваща
вноски на каса, след приспаднати разходи по
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фактури и банкови такси, по банкова сметка в
евро с IBAN: BG 98 KORP 9220 4439 7844 01 в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Тинко Илиев Димитров;
– сума в размер 34,86 лв., представляваща
начислена лихва по банкова сметка в евро с
IBAN: BG 98 KORP 9220 4439 7844 01 в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр Тинко
Илиев Димитров.
2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тинко Илиев
Димитров, ЕГН 6501271069, и Татяна Димитрова
Димитрова, ЕГН 6706091051, на обща стойност
283 500 лв., включваща:
– сума в размер 280 000 лв., представляваща
непреобразувана допълнителна парична вноска
под формата на заеми в „Агро Тинком“ – ЕООД;
– сума в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, рег.
№ В0505СМ, дата на първоначална регистрация
13.06.2007 г., рама № WAUZZZE06N006705, двигател № ВНТ003674.
3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Татяна
Димитрова Димитрова, ЕГН 6706091051:
– сума в размер 54,22 лв., представляваща
възстановена част от погасителна вноска по
кредит към „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕА Д, по банкова сметка в левове c
IBAN: BG 84 TTBB 9400 4523 1068 37 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Татяна
Димитрова Димитрова.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 144,
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от
Пламен Тинков Димитров, ЕГН 8811091109, на обща
стойност 142 551,45 лв., включваща:
– сума в размер 114 402,20 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в м. Землище,
с. Дропла, а именно: поземлен имот – нива
с площ 52,001 дка, трета категория, представляваща имот с идентификатор № 23769.51.15
по кадастралната карта на с. Дропла, община
Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед
№ 300-5-85 от 13.10.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК;
– сума в размер 7600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижими имоти, намиращи се в с. Градинарово, община Провадия, а именно: дворно място
с площ 990 кв. м, съставляващо УПИ XV-248
в кв. 36 по плана на селото, и дворно място с
площ 1000 кв. м, съставляващо УПИ XV-248 в
кв. 36 по плана на селото;
– сума в размер 10 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Градинарово, община Провадия,
област Варна, ЕК АТТЕ 17508, а именно: нива
с площ 4,181 дка, четвърта категория, в м. Ар-
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галата, съставляваща имот № 047050 по плана
за земеразделяне; нива с площ 10 дка, от които
9,123 дка, четвърта категория, и 0,877 дка, трета
категория, в м. Дудовино, съставляваща имот
№ 051070 по плана за земеразделяне; нива с
площ 3 дка, четвърта категория, в м. Низината, съставляваща имот № 046008 по плана за
земеразделяне; нива с площ 0,317 дка, трета
категория, в м. Аргалата, съставляваща имот
№ 035070 по плана за земеразделяне;
– сума в размер 9749,25 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижими имоти, намиращи се в с. Бързица, община Провадия, област Варна, ЕК АТТЕ
07507, а именно: нива с площ 7,999 дка, шеста
категория, в м. Ахмак баир, съставляваща имот
№ 017007 по плана за земеразделяне.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.01.2020 г. от 14 ч.
7350

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Лети Независим“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 14.11.2019 г. в 18 ч. на адреса
на седалището на сдружението – София, ж.к.
Младост, бл. 359, вх. 2, ет. 3, ап. 8, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Иво Иванов
Гергов като председател на управителния съвет и
освобождаването му от отговорност; 2. избор на
нов председател на управителния съвет; 3. приемане на нов устав на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
7357
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 1.11.2019 г.
в 13 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска № 31,
хотел „Национал Палас“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на УС
за 2018 г.; 2. приемане на бюджет за 2019 г.; 3.
приемане на нови членове и прекратяване на
членство; 4. освобождаване на всички членове
на УС считано от 21.01.2020 г.; 5. избор на нови
членове на УС; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 1.11.2019 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7371
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Национална асоциация за развъждане на млечни овце
в България“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.11.2019 г. в 10 ч. в хотел „Лесопарка“, гр. Лясковец, при следния дневен ред: 1. приемане и
изключване на членове; 2. доклад за дейността
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на сдружението; 3. приемане на вътрешен правилник на сдружението; 4. приемане на решения
за кандидатстване по европейски и национални
програми; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
избор на председател на сдружението; 7. промени
в устава на сдружението; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб
ранието ще се проведе един час по-късно на
същата дата и на същото място.
7370
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Таекуон-До
клуб „Багатур“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 и 20 във връзка с
чл. 14, ал. 1 и 2 от устава свиква общо събрание
на 7.11.2019 г. в 10 ч. в Стара Загора, ул. Васил
Левски № 2, ет. 4, ап. 52, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на сдружението: промяна в
адреса на управление на сдружението; промяна в правилата за възникване и прекратяване
на членството в сдружението; определяне на
статута на сдружението; промяна в органите
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на управлението на сдружението; промяна в
процедурата за свикване на общо събрание; 2.
избор на членове на управителен съвет; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7356
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб – „Сокол“ – с. Трескавец, област Търговище, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.11.2019 г.
в 19 ч. в салона на Народно читалище „Касърга – 1944“, с. Трескавец, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2018 г.;
2. освобождаване на управителния съвет от отговорност поради изтичане на мандата му; 3. избор
на нов управителен съвет и негов председател.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7342

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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