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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от
2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105
от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и
82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.,
бр. 19, 43 и 73 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, т. 1 след думата „България“ се
добавя „омбудсманът на Република България“.
§ 2. В чл. 8 ал. 4, 5 и 7 се отменят.
§ 3. Създават се чл. 8а и 8б:
„Чл. 8а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен
орган за обществени поръчки за нуждите на
органите на изпълнителната власт.
(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури за сключване на договори за обществени
поръчки или рамкови споразумения вместо
други възложители.
Ч л. 8б. Въ з лож и т ел и т е са д л ъ ж н и да
приемат вътрешни правила за възлагане на
обществени поръчки, които съдържат реда за
планиране и организация на провеждането на
процедурите и за контрол на изпълнението на
сключените договори за обществени поръчки.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 9 думите „Договора за създаване на
Европейската общност“ се заменят с „Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
б) точка 10 се отменя;
в) създава се т. 13:

„13. договори за комунални услуги, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, които са
териториални органи на изпълнителната власт
или техни обединения, с дружество, създадено
по реда на Закона за общинската собственост,
което е възложител по чл. 7, т. 3 и за което
са изпълнени едновременно следните условия:
а) капиталът му е изцяло общинска собственост;
б) обект е на контрол, подобен на този,
упражняван от възложители върху собствените
им структурни звена;
в) предметът на дейност съгласно неговите
учредителни или устройствени документи е
осъществяване на комунални услуги;
г) поне 90 на сто от оборота му е формиран от предоставяне на комунални услуги на
съответния възложител или обединение от
възложители.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 13, когато дружеството не е реализирало оборот поради
датата на неговото създаване или началния
момент на дейността му, достатъчно е при
създаването му да е предвидено годишният
му оборот да се реализира от услугите, които
предоставя на възложителя.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) При отпадане на някое от условията
по ал. 1, т. 13 възложителят е длъжен да прекрати договора в едномесечен срок.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят
с „чл. 346 от Договора за функционирането
на Европейския съюз“;
б) в т. 3 думите „Договора за създаване на
Европейската общност“ се заменят с „Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
в) в т. 4 думите „когато тя предоставя повече
от 50 на сто от финансирането“ се заличават;
г) точка 6 се отменя.
2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3, 4 и 6“ се
заменят с „ал. 1, т. 3“.
§ 6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Процед у рите по закона се
прилагат задължително при възлагане на
обществени поръчки, които имат следните
стойности без ДДС:
1. за строителство – равни или по-високи
от 240 000 лв., а когато поръчката е с място
на изпълнение извън страната – равни или
по-високи от 1 500 000 лв.;
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2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 60 000 лв., а
когато поръчката е с място на изпълнение
извън страната – равни или по-високи от
120 000 лв.
(2) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила,
когато обществените поръчки имат следните
стойности без ДДС:
1. з а с т р о и т е л с т в о – о т 2 4 0 0 0 0 д о
2 400 000 лв., а когато поръчката е с място
на изпълнение извън страната – от 1 500 000
до 6 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект – от 60 000 лв., а когато поръчката е с
място на изпълнение извън страната – от
120 000 лв. до съответния праг, определен в
чл. 45а, ал. 2.
(3) Възложителите могат да не провеждат
процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ при
обществени поръчки на стойност без ДДС:
1. за строителство – от 45 000 до 240 000 лв.,
а когато поръчката е с място на изпълнение
извън страната – от 500 000 до 1 500 000 лв.;
2. за доставки или услуги – от 15 000 до
60 000 лв., а когато поръчката е с място на
изпълнение извън страната – от 60 000 до
120 000 лв.
(4) Възложителите не са длъжни да прилагат
процедурите по закона или условията и реда
на глава осма „а“ при разход на средства на
следните стойности без ДДС:
1. за строителство – под 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън
страната – под 500 000 лв.;
2. за доставки или услуги – под 15 000 лв.,
а когато поръчката е с място на изпълнение
извън страната – под 60 000 лв.;
3. за конкурс за проект – под 60 000 лв.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор,
като доказват разхода чрез първични платежни
документи.“
§ 7. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Когато обект на обществена
поръчка е предоставяне на услуги, но включва
и строителство, което произтича от основния
обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.
(2) При възлагане на обществена поръчка,
която включва едновременно доставка на стоки
и предоставяне на услуги, се прилага редът за
обекта, който има по-висока стойност.
(3) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4
финансират с повече от 50 на сто договор за
строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни
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да спазват разпоредбите на този закон като
възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е над 2 400 000 лв.
(4) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4
финансират с повече от 50 на сто договор за
услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането
и възлагат договора за услуги, са длъжни да
спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора
без ДДС е равна или по-висока от 377 469 лв.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите
са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване
на закона.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Стойността“ се заменя
с „Прогнозната стойност“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „чл. 14,
ал. 1“ се заменят с „чл. 14, ал. 1, 2 или 3“.
§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „поръчки“
се добавя „по чл. 14, ал. 1“.
§ 10. В чл. 16б, ал. 1 думите „чл. 93в, ал. 2“
се заменят с „чл. 93б, ал. 3“.
§ 11. В чл. 16в, ал. 1 думата „обектът“ се
заменя с „предметът“.
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „указания“ се добавя
„за уеднаквяване на практиката“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. предоставя становища по запитвания
на възложители;
3. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;“
в) в т. 8 думите „възложителите използват
като външни експерти при“ се заменят с „възложителите могат да използват като външни
експерти при подготовка и“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. разработва образци на документи за
публикуване на информация в Регистъра на
обществените поръчки;“
д) в т. 14 след думите „поръчки с“ се добавя
„други органи, както и с“;
е) в т. 17 след думите „за всички“ се добавя
„международни“;
ж) в т. 18 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;
з) точка 22 се изменя така:
„22. осъществява предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства
от европейските фондове, както следва:
а) за строителство на стойност, равна или
по-висока от 2 400 000 лв.;
б) за доставка или услуга на стойност,
равна или по-висока от съответната стойност,
посочена в чл. 45а, ал. 2;“
и) точка 23 се изменя така:

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

„23. популяризира добрите практики при
възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични,
социални и иновативни изисквания;“
к) точка 26 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Указанията по ал. 2, т. 1 се съгласуват
с контролните органи по чл. 123, ал. 1 и са
задължителни за тях. Редът за съгласуване
се определя с правилника за прилагане на
закона.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) На интернет страницата на агенцията
се публикуват:
1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 – 8, 12,
13 и 25;
2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;
3. Общият терминологичен речник (CPV),
приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември
2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV);
4. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.“
§ 13. Член 20 се отменя.
§ 14. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. (1) Предварителният контрол по
чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:
1. обявлението за обществена поръчка;
2. решението за откриване на ограничена
процедура на основание чл. 76, ал. 3, процедура
на договаряне с обявление или процедура на
състезателен диалог;
3. методиката за оценка на офертите – при
критерий икономически най-изгодна оферта.
(2) За осъществяване на предварителен
контрол възложителят е длъжен преди откриване на процедурата да изпрати до агенцията
проектите на документи по ал. 1.
(3) В 10-дневен срок от получаването на
проектите по ал. 2 агенцията изготвя становище за съответствие с изискванията на този
закон и го изпраща до възложителя. При
установяване на несъответствия становището
съдържа препоръки за отстраняването им.
(4) Когато възложителят не вземе предвид
препоръките в становището по ал. 3, едновременно с откриването на процедурата той може
да изпрати до агенцията писмени мотиви.
(5) В 10-дневен срок от публикуването
на документите по ал. 1, т. 1 и 2 агенцията
извършва оценка на съответствието им с направените препоръки и изготвя окончателен
доклад за законосъобразност.
(6) В срока по ал. 5 докладът се изпраща
на възложителя, на контролните органи по
чл. 123, ал. 1 и на органите, отговорни за
управление и разходване на средствата по
съответната програма.
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(7) Предварителният контрол на процедури
по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 завършва
със становището по ал. 3.
(8) Обменът на информаци я по повод
осъществяване на предварителен контрол се
урежда с правилника за прилагане на закона.“
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. решенията за откриване, промяна и
прекратяване на процедури за възлагане на
обществени поръчки;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. информация за хода на процедурата
при производство по обжалване;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 16. В глава втора, раздел II се създава
чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Вписването на обстоятелства
в регистъра се отказва, когато:
1. информацията е предоставена не по образеца, утвърден за съответния вид възложител;
2. в образеца не са попълнени задължителни полета;
3. информацията не е предоставена по реда
на правилника за прилагане на закона;
4. има разлика в информацията, посочена
в документите по една и съща поръчка.
(2) Отказът по ал. 1 се съобщава на възложителя в 5-дневен срок от получаването на
информацията в агенцията.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен
вестник“ и“ се заличават;
б) в т. 2 думите „праговете по чл. 14, ал. 1,
т. 1“ се заменят с „2 400 000 лв.“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „и до
„Държавен вестник“ се заличават.
3. В ал. 6 думата „Обнародването“ се заменя
с „Публикуването“.
§ 18. Член 24 се отменя.
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „обект на поръчката“ се
заменят с „обект и предмет на поръчката,
както“;
б) в т. 12 думата „обектът“ се заменя с
„предметът“;
в) в т. 16 думата „обнародване“ се заменя
с „публикуване“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6
и документите, които се изискват за изпълнението им, трябва да са съобразени и да
съответстват на стойността, сложността и
обема на обществената поръчка. Когато възложителят поставя изискване за наличие на

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

оборот по чл. 50, ал. 1, т. 3, който се отнася до
предмета на поръчката, този оборот не може
да надвишава повече от три пъти прогнозната
стойност на поръчката. Когато обществената
поръчка има обособени позиции, критериите
за подбор за всяка от обособените позиции
трябва да съответстват на сложността, стойността и обема на съответната позиция.“
3. Създават се нова ал. 7 и ал. 8 и 9:
„(7) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6,
които възложителят определя, трябва да са
еднакви за всички участници в процедурата.
(8) При участие на обединения, които не
са юридически лица, критериите за подбор
се прилагат към обединението участник, а
не към всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката,
съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението.
(9) Показателите за комплексна оценка по
ал. 2, т. 10 трябва да са свързани с предмета
на обществената поръчка.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите
нямат право да включват критерии за подбор
като показатели за оценка на офертите.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) При определяне на срока по ал. 2,
т. 14 възложителят трябва да се съобрази
със сложността на поръчката и с времето,
необходимо за изготвяне на заявленията за
участие или на офертите.“
§ 20. В чл. 26а ал. 4 се изменя така:
„(4) Възложителите могат да не прилагат
изискванията на ал. 1, когато:
1. възлагат обществена поръчка за доставка
на пътни превозни средства, които не подлежат
на задължително одобрение на типа или на
индивидуално одобряване съгласно наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението
по пътищата, или
2. обществената поръчка е на стойност по
чл. 14, ал. 2.“
§ 21. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. След публикуване на обявлението
по чл. 25, ал. 2 възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и
в местен вестник или в национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко
предметът на обществената поръчка и датата
на публикуване на обявлението в Регистъра
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на обществените поръчки и не може да се
включва информация, която не се съдържа
в обявлението.“
§ 22. В глава трета, раздел II се създават
чл. 27а и 27б:
„Чл. 27а. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи
промени в обявлението и/или документацията
на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата,
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
(2) Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението
и/или документацията в 10-дневен срок от
публикуването на обявлението за откриване
на процедурата.
(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез
решение за промяна, което се публикува в
Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за
откриване на процедурата.
(4) С решението за промяна възложителят
няма право да променя дейностите и/или
доставките по обявения предмет на поръчката.
(5) В решението по ал. 3 възложителят
определя и нов срок за получаване на оферти
или заявления за участие, който не може да
бъде по-кратък от първоначално определения.
(6) Възложителят може да не определя
нов срок по ал. 5, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към
офертата или изпълнението на поръчката.
(7) След изтичането на срока по ал. 3
възложителят може да публикува решение
за промяна само когато удължава обявените
срокове в процедурата.
(8) Възложителят е длъжен да удължи
обявените срокове в процедурата:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на
офертите, включително поради необходимост
от разглеждане на място на допълнителни
документи към документацията или оглед на
мястото на изпълнение;
2. в случаите по чл. 29, ал. 2.
(9) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
1. в първоначално определения срок няма
постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
2. това се налага в резултат от производство по обжалване.
(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки
се смята, че всички заинтересовани лица са
уведомени.
Чл. 27б. (1) Член 27а не се прилага в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3.
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(2) В случаите по ал. 1 възложителят може
да публикува решение за промяна в Регистъра
на обществените поръчки, с което удължава
обявените срокове за подаване на заявления,
когато:
1. в първоначално определения срок няма
постъпили заявления или е получено само
едно заявление;
2. това се налага в резултат от производство
по обжалване.“
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „обекта“ се заменя
с „предмета“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато предвижда заплащане на документацията за участие, възложителят не
може да определи цена, която е по-висока
от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от
заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на
лицето, отправило искането.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документацията за участие може да
се закупува или получава до 10 дни преди
изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията, а за поръчки по чл. 14,
ал. 2 – до 7 дни.“
4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) В случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86,
ал. 3 документацията може да се закупува
или получава до три работни дни преди изтичането на срока за получаване на заявления
за участие.
(7) Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.
(8) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно
променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението
за промяна.“
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата могат да поискат писмено от
възложителя разяснения по документацията
за участие до изтичането на срока за нейното
закупуване или получаване. Възложителят
изпраща разясненията в 4-дневен срок от
постъпването на искането.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок
за получаване на оферти или заявления за
участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 2 – по-малко от три дни,
възложителят е длъжен да удължи срока
за получаване на оферти или заявления за
участие с толкова дни, колкото е забавата.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в
изречение първо думата „закупили“ се заменя
с „получили“, а в изречение второ думите
„закупува от“ се заменят с „предоставя на“.
§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „обекта“ се заменя
с „предмета“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2 възложителят
приема освен протокол от изпитване или
сертификат, издадени от признат орган, или
техническото досие на производителя и всяко
друго относимо доказателство.“
§ 26. В чл. 32, ал. 2 думата „обектът“ се
заменя с „предметът“.
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „своята оферта“ се
добавя „с всеки относим документ“, а след
думата „отговаря“ се добавя „по еквивалентен начин“.
2. В ал. 2 след думите „своята оферта“ се
добавя „с всеки относим документ“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят
приема освен протокол от изпитване или
сертификат, издадени от признат орган, или
техническото досие на производителя и всяко
друго относимо доказателство.“
4. В ал. 5 думите „и 5“ се заличават.
§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на комисията се включва
задължително един правоспособен юрист, а
останалите членове са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и
практически опит в съответствие с предмета
и сложността на поръчката. Комисията се
състои от нечетен брой членове – най-малко
петима, а в случаите по чл. 14, ал. 2 – наймалко трима.“
2. В ал. 3 след думите „чл. 7, т. 1 – 4“ се
добавя „могат да“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 29. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите „по смисъла
на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“ се заличават.
§ 30. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 има право
на контрол върху работата на комисията за
провеждане на процедурата преди издаване
на съответните решения.
(2) При осъществяване на контрола по ал. 1
възложителят проверява само съдържанието
на съставените от комисията протоколи за
съответствие с изискванията на закона и
предварително обявените условия на обществената поръчка.
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(3) В случай че при контрола по ал. 1 се
установят нарушения в работата на комисията,
които могат да се отстранят, без това да налага
прекратяване на процедурата, възложителят
дава писмени указания за отстраняването им.
(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са
задължителни за комисията. Извършените
действия и взетите решения в изпълнение
на указанията се отразяват в протокол, като
в случай на несъгласие, към него се прилага
особено мнение.“
§ 31. В чл. 37, ал. 3, в текста преди т. 1
думите „оценка на офертите“ се заменят с
„оценяване на оферти“.
§ 32. В чл. 38 т. 3 се отменя.
§ 33. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „за възлагане
на обществена поръчка“ се заличават;
б) в т. 1 след думата „оферта“ съюзът „или“
се заменя със запетая, а след думата „участие“
се добавя „или проект“ и се поставя запетая;
в) в т. 2 след думата „оферти“ се добавя
„или проекти“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. първият и вторият класирани участници
откажат да сключат договор;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „оферта“ съюзът „или“
се заменя със запетая и накрая се добавя
„или проект“;
б) в т. 2 след думата „оферта“ се добавя
„или проект“;
в) създава се т. 3:
„3. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор, или
б) не изпълни някое от изискванията на
чл. 42, ал. 1, или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47,
ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2,
когато са посочени в обявлението.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да
открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако
решението за прекратяване е влязло в сила.“
§ 34. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Възложителят може да отмени
решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на
договора, и да издаде решение за прекратяване
на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3. “
§ 35. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„(2) Възложителят е длъжен да сключи
договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички
предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител.“
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен когато е допуснато предварително изпълнение“.
§ 36. В чл. 41б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на основания
за провеждането є;“.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите
„в резултат на“ се заменят с „при“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 37. Член 41в се изменя така:
„Чл. 41в. (1) Възложителят може да публикува обявление за доброволна прозрачност,
когато прилага чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1,
т. 2 – 9, 11, 12 и 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 90,
ал. 1 или чл. 103, ал. 2.
(2) Обявлението за доброволна прозрачност
е индивидуален административен акт, който
съдържа най-малко:
1. наименование и данни за възложителя;
2. описание на предмета на договора, който
възложителят възнамерява да сключи;
3. мотиви за прилагане на основанията
по ал. 1;
4. наименование и данни за избрания изпълнител.
(3) Обявлението по ал. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент
за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията
от 19 август 2011 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на
обявления в областта на обществените поръчки
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005
(ОВ, L 222/1 от 27 август 2011 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 842/2011“.
(4) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща
за публикуване в Регистъра на обществените
поръчки, а при стойност на поръчката, равна
или по-висока от посочените в чл. 45а, ал. 2 – и
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(5) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2 договорът запазва действието си, ако е сключен
след влизането в сила на обявлението за
доброволна прозрачност и възложителят е
спазил условията по ал. 1 – 4.“
§ 38. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 47, ал. 9“ се
заменят с „чл. 47, ал. 10“.
2. В ал. 2 думите „чл. 47, ал. 10“ се заменят
с „чл. 47, ал. 11“.
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§ 39. В чл. 43, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „сключен“
се заличава.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета
на поръчка за строителство или услуга, когато
това е в интерес на възложителя и не води
до увеличаване стойността на договора, или
в) намаляване общата стойност на договора
в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени
количества или отпадане на дейности, или;“.
3. Точка 2 се отменя.
4. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „или“.
5. Създават се т. 4 и 5:
„4. когато се налага увеличение в цената
поради приемането на нормативен акт – до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
5. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно
са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане
на срока на договора възложителят е открил
процедура със същия предмет за последващ
период, която не е завършила с избор на
изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата
би довело до съществени затруднения за
възложителя.“
§ 40. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Възложителите могат да публикуват
информация за сключен договор и в случаите,
когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1,
т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4,
ако договорите са на стойности, определени
в чл. 14, ал. 1.“
2. В ал. 8 се създава изречение второ:
„Въ з лож и т ел я т за д ъ л ж и т ел но посоч ва в
информацията мотивите за прилагане на
съответното основание.“
3. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Възложителят изпраща до агенцията информация в едномесечен срок след
приключване изпълнението на договор за
обществена поръчка или след предсрочното
му прекратяване.
(10) В срок до 31 март на всяка година,
следваща отчетната, възложителят изпраща
обобщена информация по образец, утвърден
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от изпълнителния директор на агенцията,
за всички разходвани средства във връзка с
обществени поръчки на стойност по чл. 14,
ал. 3 и 4.“
§ 41. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Възложителите са длъжни да изпращат за
публикуване, освен в Регистъра на обществените поръчки, и в „Официален вестник“
на Европейския съюз следните документи:“;
б) създава се нова т. 4:
„4. информация за промяна на обявлението
и/или документацията;“
в) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се изпращат,
когато:
1. възложители по чл. 7, т. 1, с изключение на тези, които са териториални органи
на изпълнителната власт, и възложители по
чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки на
стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 475 851 лв. – за строителство;
б) 244 475 лв. – за доставки, услуги по
приложение № 2 и конкурс за проект;
в) 377 469 лв. – за услуги по приложение
№ 2, категория 8, телекомуникационни услуги
от категория 5, еквивалентни на референтни
номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по
приложение № 3, както и конкурс за проект,
свързан с тези услуги;
2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт,
възлагат обществени поръчки на стойности
без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 475 851 лв. – за строителство;
б) 377 469 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;
3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната,
възлагат обществени поръчки на стойности
без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 475 851 лв. – за строителство;
б) 377 469 лв. – за доставки, и 244 475 лв. – за
доставки по приложение № 4;
4. възложители по т. 3, които са централни
органи на изпълнителната власт, възлагат
обществени поръчки на стойности без ДДС,
равни или по-високи от:
а) 244 475 лв. – за услуги по приложение
№ 2 и конкурс за проект;
б) 377 469 лв. – за услуги по приложение
№ 2, категория 8, телекомуникационни услуги
от категория 5, еквивалентни на референтни
номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по
приложение № 3, както и конкурс за проект,
свързан с тези услуги;
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5. възложители по т. 3, които са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат
обществени поръчки за услуги и конкурс за
проект със стойности без ДДС, равни или
по-високи от 377 469 лв.;
6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат
обществени поръчки на стойности без ДДС,
равни или по-високи от:
а) 9 475 851 лв. – за строителство;
б) 756 895 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;“.
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по чл. 14а, ал. 3 документите
по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна
стойност на поръчката за строителство, без
ДДС, е равна или по-висока от 9 475 851 лв.
(4) В случаите по чл. 14а, ал. 4 документите
по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна
стойност на поръчката за услуги, без ДДС, е
равна или по-висока от 377 469 лв.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 5 и 6.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „3 и 4“ се заменят с „ 5 и 6“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
7. Досегашната ал. 7 се отменя.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
изречение първо се изменя така: „Документите
по ал. 1, 5 и 6 се изпращат за публикуване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз на
български език, съгласно образци, утвърдени
с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011.“
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „3 и 4“ се заменят с „5 и 6“, а думите
„Република България“ се заменят с „Регистъра
на обществените поръчки“.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в
нея в т. 1 думите „Държавен вестник“ и“ се
заличават.
11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „обнародвана в „Държавен вестник“
се заменят с „публикувана в Регистъра на
обществените поръчки“.
12. Създава се ал. 13:
„(13) Възложителите могат да изпращат до
„Официален вестник“ на Европейския съюз
обявление за възложена поръчка и в случаите, когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12,
ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3
и 4, когато договорите имат стойности, равни
или по-високи от определените в ал. 2. Възложителят задължително посочва в обявлението мотивите за прилагане на съответното
изключение.“
§ 42. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. има задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
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орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато възложителят предвижда отстраняване на кандидат или участник при
наличие на някое от обстоятелствата по ал. 2,
той е длъжен да посочи тези обстоятелства
в обявлението за обществена поръчка, а при
процедури на договаряне без обявление – в
поканата за участие.“
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „Когато кандидатите или участниците са юридически лица,
изискванията“ се заменят с „Изискванията“;
б) създава се нова т. 6:
„6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец“;
в) досегашната т. 6 става т. 7;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите
„т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1 – 7“.
4. В ал. 5, т. 1 думите „по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заличават.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2
и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е
достатъчно подаване на декларация от едно
от лицата, които могат самостоятелно да го
представляват.“
6. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.
§ 43. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „обект“ се заменя
с „предмет“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 44. В чл. 51, ал. 1, в текста преди т. 1
думите „в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката“ се заличават.
§ 45. В чл. 52 думата „обектът“ се заменя
с „предметът“.
§ 46. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издадени от независими
лица“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „изготвени от независими
лица, удостоверяващи“ се заменят с „които
удостоверяват“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сертификатите по ал. 1 и 2 трябва
да са издадени от независими лица, които
са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ или от
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друг национален орган за акредитация, който
е страна по Многостранното споразумение
за взаимно п ризнаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона
за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.“
§ 47. В глава четвърта, раздел I се създава
чл. 53б:
„Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура
по възлагане за обществена поръчка или да
откаже да сключи договор с него на основание,
че не е представил някой от документите по
чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е
представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя,
като условията за вписване в регистъра са
идентични или по-високи от изискванията,
поставени от възложителя.“
§ 48. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато цените на стоките или услугите, предмет на обществена поръчка, са
обект на регулиране, участниците могат да
предлагат оферти с цени, които са по-ниски
от регулираните.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „което“ се добавя „участва в
обединение или“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В процедура за възлагане на обществена
поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.“
§ 49. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. при участници обединения – документ,
подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6;
в) създава се нова т. 7:
„7. техническо предложение за изпълнение
на поръчката;“
г) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10;
д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея
думите „в предложената цена“ се заличават;
е) създава се нова т. 12:
„12. декларация за приемане на условията
в проекта на договор;“
ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 13 и 14.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и
10“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11“.
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 1, т. 1 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 1, т. 4 и 5 се представят
само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за
подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;
3. декларация по ал. 1, т. 11 се представя
само за участниците в обединението, които
ще изпълняват дейности, свързани със строителство.“
4. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1,
т. 3, 4, 5 и 10“ се заменят с „ал. 1, т. 4, 5, 6 и
11“, а изречение второ се заличава.
§ 50. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „чл. 56, ал. 1, т. 1 – 7,
10 – 12“ се заменят с „чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6,
8, 11 – 14“;
б) в т. 2 след думата „документите“ се
добавя „по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато участник подава оферта за
повече от една обособена позиция, пликове
№ 2 и 3 се представят за всяка от позициите.
Ако възложителят е изискал представяне на
различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по различните
обособени позиции, участниците представят
и отделни пликове № 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 4“.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 51. В чл. 58, ал. 2 се създава изречение
второ: „Срокът започва да тече от датата,
определена за краен срок за получаване на
оферти.“
§ 52. В чл. 59 се създава нова ал. 5:
„(5) Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато:
1. провежда процедура на договаряне без
обявление, или
2. стойността на поръчката е по чл. 14,
ал. 2.“
§ 53. В чл. 60 се създава ал. 3:
„(3) Когато кандидатът, участникът или
избраният изпълнител е обединение, което не
е юридическо лице, всеки от съдружниците
в него може да е наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.“
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§ 54. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Възложителят има право да
задържи гаранцията за участие до решаване
на спора, когато кандидатът или участникът
в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват
резултатите от предварителния подбор, или
решението за определяне на изпълнител.
(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната
форма, когато кандидат или участник:
1. оттегли заявлението си след изтичането
на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока
за получаване на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор
за обществената поръчка.“
§ 55. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят
може да включи в проекта на договор клауза
за частично освобождаване на гаранцията
по ал. 1, съответно на изпълнената част от
предмета на обществената поръчка.“
§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават и накрая
се поставя запетая и се добавя „а в случаите
по чл. 14, ал. 2 – най-малко 40 дни преди
крайния срок“.
2. В ал. 2 думите „Срокът по ал. 1 може да
се намали“ се заменят със „Сроковете по ал. 1
могат да се намалят“, а думата „обнародване“
се заменя с „публикуване“.
3. В ал. 3 думите „Срокът по ал. 1 и 2 може
да се намали“ се заменят със „Сроковете по
ал. 1 и 2 могат да се намалят“ и думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 57. Член 65 се отменя.
§ 58. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 изречение трето се изменя така:
„Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и
проверява съответствието със списъка по
чл. 56, ал. 1, т. 14.“
2. Алинеи 7 – 11 се изменят така:
„(7) Комисията разглежда документите в
плик № 1 за съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя
протокол.
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(8) Когато установи липса на документи
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя,
комисията изпраща протокола по ал. 7 до
всички участници.
(9) Участниците представят на комисията
съответните документи в срок 5 работни
дни от получаването на протокола по ал. 7.
Участникът няма право да представя други
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в
протокола на комисията.
(10) След изтичането на срока по ал. 9
комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията не разглежда документите в плик
№ 2 на участниците, които не отговарят на
критериите за подбор.
(11) Комисията при необходимост може
по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците
данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни
от документите, съдържащи се в пликове
№ 2 и 3, като тази възможност не може да
се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.“
§ 59. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. (1) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения,
решения или съгласувани практики между
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за
защита на конкуренцията.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и
приключването на процедурата.“
§ 60. В чл. 69, ал. 1 се създава т. 5:
„5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е
установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с
обявените от възложителя критерии за подбор.“
§ 61. В чл. 69а ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато критерият е икономически
най-изгодна оферта, комисията отваря плика
с предлаганата цена, след като е изпълнила
следните действия:
1. разгледала е предложенията в плик
№ 2 за установяване на съответствието им с
изискванията на възложителя;
2. извършила е проверка за наличие на
основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията
в плик № 2;
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3. оценила е офертите по всички други
показатели, различни от цената.
(3) Комисията обявява по подходящ начин
датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват
имат участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска
цел и на средствата за масово осведомяване.
При отваряне на ценовите оферти комисията
оповестява предлаганите цени.“
§ 62. В чл. 70, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Когато офертата на участник
съдържа предложение с числово изражение,
което подлежи на оценяване и е с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници
по същия показател за оценка, комисията
трябва да изиска от него подробна писмена
обосновка за начина на неговото образуване.“
§ 63. В чл. 72 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията приключва своята работа
с приемане на протокола от възложителя.“
§ 64. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението,
възложителят е длъжен в тридневен срок от
получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането
на участника.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 65. В чл. 74, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „да прекрати
процедурата или“ се заличават.
2. Създава се т. 3:
„3. не отговаря на изискванията на чл. 47,
ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението
изисквания на чл. 47, ал. 2.“
§ 66. В чл. 76, ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в
електронната му страница и“ се заличават.
§ 67. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „трябва да“
се заличават;
б) създава се нова т. 3:
„3. при участници обединения – документ,
подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващият;“
в) създават се т. 8 – 11:
„8. декларация, че е спазено изискването за
минимална цена на труда – в случаите, когато
обществената поръчка е за строителство;
9. декларация за приемане на условията в
проекта на договор;
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10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;
11. списък на документите, съдържащи се
в заявлението, подписан от кандидата.“
2. В ал. 4 думите „по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5“
се заменят с „по ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 8“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 3, т. 1 и 2 се представят за всяко физическо или юридическо
лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 3, т. 4 и 5 се представят
само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за
подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;
3. декларация по ал. 3, т. 8 се представя
само за участниците в обединението, които
ще изпълняват дейности, свързани със строителство.“
4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 68. В чл. 78, ал. 1 думите „чл. 57, ал. 1,
3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 57, ал. 1, 4 – 6“.
§ 69. В чл. 79 ал. 9 се изменя така:
„(9) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща
едновременно до всички кандидати, а на избраните кандидати изпраща и писмена покана
за представяне на оферти.“
§ 70. В чл. 80, т. 2 думите „номер и дата
на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.
§ 71. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „обнародване “ се заменя
с „публикуване“.
2. В ал. 5, изречение второ думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 3“.
3. Алинея 6 се отменя.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Възложителят е длъжен да удължи
срока за получаване на офертите:
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на
офертите, включително поради необходимост
от разглеждане на място на допълнителни
документи към документацията или оглед на
мястото на изпълнение;
2. в случаите по чл. 29, ал. 2;
3. когато това се налага в резултат от производство по обжалване.“
§ 72. В чл. 83б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната
му страница и“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 73. В чл. 83д, т. 1 думите „номер и дата
на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

§ 74. В чл. 83е, ал. 6 след думата „който“
се добавя „отразява резултата от диалога и“.
§ 75. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната
му страница и“ се заличават.
2. Алинеи 8 и 9 се отменят.
§ 76. В чл. 87, ал. 2 думите „чл. 57, ал. 1,
3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 57, ал. 1, 4 – 6“.
§ 77. В чл. 88 ал. 9 се изменя така:
„(9) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща
едновременно до всички кандидати, а на
кандидатите по ал. 7, т. 3 изпраща и писмени
покани за участие в договарянето.“
§ 78. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „номер и дата на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията провежда договарянето с
поканените участници по реда на постъпване
на първоначалните оферти.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите,
е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) След провеж дане на договарянето
комисията изготвя доклад до възложителя,
в който отразява резултата от преговорите
и предлага:
1. класиране на участниците, или
2. прекратяване на процедурата.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Възложителят определя изпълнител с
мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът
може да бъде сключен с класирания на второ
място участник при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението,
възложителят е длъжен в тридневен срок от
получаването да му осигури копие или достъп до доклада в зависимост от искането на
участника.“
§ 79. В чл. 90, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. е възникнала необходимост от пред
приемане на неотложни действия, породени
от настъпване на събитие от извънреден ха-
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рактер, което възложителят при полагане на
дължимата грижа не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или предотврати и за
преодоляването на което не могат да бъдат
спазени сроковете за провеждане на открита
или ограничена процедура или на процедура
на договаряне с обявление;“.
2. В т. 7 след думата „класирания“ се добавя „на първо място“.
3. В т. 8 буква „б“ се изменя така:
„б) общата стойност на поръчките, с които
се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността
на основната поръчка;“.
4. В т. 11 думата „обект“ се замен я с
„предмет“.
5. Създава се т. 13:
„13. поръчката е за услуги по категория
№ 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2
и е на стойност по чл. 14, ал. 2.“
§ 80. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и одобрява поканата за
участие“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С решението по ал. 1 възложителят
одобрява покана за участие в процедурата,
която съдържа:
1. предмет на поръчката, включително
количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива;
2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;
3. когат о е п ри лож и мо – к ри т ери я за
оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта – и показателите
за комплексна оценка с тяхната относителна
тежест или подреждането им по важност в
низходящ ред, когато по обективни причини
е невъзможно да се посочи относителната им
тежест, както и методиката за комплексна
оценка на офертите;
4. място и дата за провеждане на договарянето;
5. други изисквания по преценка на възложителя.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изискванията на ал. 2 не се прилагат
в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.“
§ 81. В чл. 92 след думата „агенцията“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 82. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. (1) За провеждане на процедурата
възложителят назначава комисия по реда на
чл. 34 – 36.
(2) Комисията провежда договарянето с
участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя,
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посочени в поканата за участие. Резултатите
от преговорите се отразяват в протокол, който
се подписва от комисията и от участника.
(3) Когато възложителят е поканил повече
от един участник, направените предложения
и постигнатите договорености с всеки от тях
се отразяват в отделен протокол.
(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите,
е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка.
(5) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в
който отразява резултата от преговорите и
предлага:
1. сключване на договор с единствения
участник, или
2. класиране на участниците в случаите
по ал. 3, или
3. прекратяване на процедурата.
(6) Възложителят определя изпълнител с
мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.
(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът
може да бъде сключен с класирания на второ
място при условията на чл. 74, ал. 2.
(8) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението,
възложителят е длъжен в тридневен срок
от получаването да му осигури копие или
достъп до доклада в зависимост от искането
на участника.
(9) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 – 8 не се прилагат и договорът
се сключва по реда на Закона за стоковите
борси и тържищата.
(10) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 – 8 не се прилагат и договорът
се сключва по реда на Търговския закон.“
§ 83. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. Възложителят може да не прилага
чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключва
договори на основание:
1. член 90, ал. 1, т. 3 с предмет доставка
на природен газ, топлинна или електрическа
енергия, или питейна вода с дружествата,
притежаващи изключителни права;
2. член 90, ал. 1, т. 4;
3. член 90, ал. 1, т. 13 с предмет процесуална защита.“
§ 84. В чл. 93б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
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„(2) Когато в рамковото споразумение не са
определени всички условия и то е сключено
с едно лице, възложителят писмено изисква
от това лице да допълни своята оферта.
(3) Когато в рамковото споразумение не са
определени всички условия и то е сключено с
повече от едно лице, за всеки договор, който
предстои да бъде сключен, възложителят:
1. отправя писмена покана до лицата по
рамковото споразумение;
2. определя подходящ срок за получаване
на оферти, като взема предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
3. съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането
на срока за получаването им;
4. назначава комисия, която разглежда и
класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото споразумение, и при спазване
разпоредбите на чл. 70 – 72.“
§ 85. Член 93в се изменя така:
„Чл. 93в. Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по
реда на чл. 74.“
§ 86. Член 93г се изменя така:
„Чл. 93г. Договорите за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение,
сключено от централния орган за обществени
поръчки, се възлагат от него или от отделните
възложители по реда на чл. 93б.“
§ 87. В чл. 97, ал. 1, в текста преди т. 1
думите „едновременно в „Държавен вестник“
за обнародване в електронната му страница
и“ се заличават.
§ 88. В чл. 100, ал. 1 думите „или 5“ се
заменят с „или 6“.
§ 89. В част втора се създава глава осма „а“
с чл. 101а – 101ж:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОК АНА
Чл. 101а. (1) Условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени
поръчки по чл. 14, ал. 3.
(2) За възлагане на поръчките по чл. 14,
ал. 3 възложителят събира оферти с публикуване на покана.
Чл. 101б. (1) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, и съдържа най-малко следната
информация:
1. наименование и адрес на възложителя;
2. описание на предмета на поръчката, а
когато е приложимо – и количество или обем;
3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
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4. критерия за възлагане, а когато изборът
се извършва по критерий „икономически
най-изгодна оферта“ – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
5. срок за получаване на офертите.
(2) Възлож ител я т п ублик у ва поканата
на Портала за обществени поръчки по ред,
определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до
нея, който не може да е по-кратък от 7 дни.
Едновременно с това поканата се публикува
и в профила на купувача.
(3) Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания,
както и да я изпрати до избрани от него лица,
без да променя условията по ал. 1, т. 2 – 5. В
съобщението не може да се съдържа повече
информация от тази в поканата, публикувана
на портала.
(4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде
по-кратък от срока за публичен достъп до
поканата.
(5) При промяна на първоначално обявените условия възложителят е длъжен отново
да приложи реда за събиране на оферти по
ал. 1 – 3.
Чл. 101в. (1) Офертата по чл. 101а, ал. 2
трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност, когато е приложимо.
(2) Съдържанието на офертата се представя
в запечатан непрозрачен плик.
Чл. 101г. (1) Получаването, разглеждането
и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя.
(2) След получаване на офертите лицата
по ал. 1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3.
(3) Лицата по ал. 1 определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол
за резултатите от работата си. Протоколът се
представя на възложителя за утвърждаване.
Чл. 101д. Възложителят може да възложи
изпълнението на поръчката и в случаите,
когато е подадена само една оферта.
Чл. 101е. (1) Възложителят сключва писмен
договор с определения за изпълнител.
(2) При сключване на договор определеният
за изпълнител представя документи, издадени
от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и
декларации за липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.
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Чл. 101ж. Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три
години след приключване изпълнението на
договора.“
§ 90. В чл. 102, ал. 3 и 4 навсякъде думата
„обект“ се заменя с „предмет“.
§ 91. В чл. 103, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. е възникнала необходимост от пред
приемане на неотложни действия, породени
от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на
дължимата грижа не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или предотврати и за
преодоляването на което не могат да бъдат
спазени сроковете за провеждане на открита
или ограничена процедура или на процедура
на договаряне с обявление;“.
2. В т. 6 след думата „класирания“ се добавя „на първо място“.
3. В т. 7 буква „б“ се изменя така:
„б) общата стойност на поръчките, с които
се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността
на основната поръчка;“.
4. В т. 9 думата „обект“ се заменя с „предмет“.
5. Създава се т. 12:
„12. поръчката е за услуги по категория
№ 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2
и е на стойност по чл. 14, ал. 2.“
§ 92. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 8 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник“ и“
се заличават, а думата „обнародва“ се заменя
с „публикува“.
2. В ал. 10 думата „обекта“ се заменя с
„предмета“.
§ 93. В чл. 106, ал. 8 думата „обекта“ се
заменя с „предмета“.
§ 94. В чл. 109, ал. 1 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен
вестник“ и“ се заличават.
§ 95. В чл. 112 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съдържа до 650 думи и
да“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 9 след думата „образеца“
запетаята и думите „одобрен от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „по чл. 19, ал. 7“.
§ 96. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в
процедура“ се заменят с „по процедура“.
2. Създава се нова ал. 3:
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„(3) На обжалване по реда на тази глава
подлежат и действия или бездействия на
възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Не подлежат на самостоятелно обжалване
действията на възложителя по издаване на
решенията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. и з т и ч а не т о н а с р ок а по ч л. 27а ,
ал. 3 – срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за промяна;“
б) създава се нова т. 2:
„2. публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86,
ал. 3, или на договаряне без обявление;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думите „чл. 83ж, ал. 1“ съюзът „и“ се заменя
със запетая, а след думите „чл. 88, ал. 8“ се
добавя „чл. 93ж, ал. 4 и чл. 106, ал. 4“;
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думите „Европейския съюз“ се поставя точка
и текстът докрая се заличава.
4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Срокът за обжалване на решението
по ал. 4, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. жалбата е срещу изисквания, които не
са посочени в обявлението;
2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;
3. документацията е получена след срока
по чл. 27а, ал. 3.
(6) Жалбата по ал. 3 се подава в 10-дневен
срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата,
на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „по ал. 3“
се заличават;
б) в т. 1 думите „т. 1 и 4“ се заменят с
„ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и 6“;
в) в т. 2 думите „т. 2“ се заменят с „ал. 4,
т. 3 и ал. 6“;
г) в т. 3 думите „т. 3“ се заменят с „ал. 4,
т. 4 и ал. 6“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) В срока по ал. 4, т. 1 жалба срещу
решението за откриване на процедурата и/
или решението за промяна могат да подават
и професионални сдружения и организации
в съответния бранш за защита на интересите
на своите членове.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 3, т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 4,
т. 1 и 5“.
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8. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 97. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Жалбата се подава едновременно до
Комисията за защита на конкуренцията и до
възложителя, чието решение, действие или
бездействие се обжалва.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към жалбата до Комисията за защита
на конкуренцията се прилагат:
1. копие от обжалваното решение, когато
не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;
2. доказателства за спазване на срока по
чл. 120, ал. 4 и 6;
3. документ за платена държавна такса,
определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
4. доказателство за изпращането на жалбата
до възложителя;
5. други доказателства, ако жалбоподателят
разполага с такива.“
3. В ал. 5 думите „или не е представен
документ за платена държавна такса“ се заменят с „и ал. 4, т. 1 – 3“.
4. В ал. 6:
а) в т. 1 думите „чл. 120, ал. 3“ се заменят
с „чл. 120, ал. 4 и 6“;
б) създава се нова т. 4:
„4. жалбата е подадена преди изтичането
на срока по чл. 27а, ал. 3.“
§ 98. В чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „производство“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и уведомява възложителя“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Възложителят изпраща становище по
жалбата, подкрепено по необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване
на уведомлението по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Определението за произнасяне по временната мярка подлежи на обжалване пред
тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването
му на страните. Съдът се произнася в закрито
заседание в 14-дневен срок от образуване на
производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по жалбата
се прилагат правилата на глава тринадесета
от Административнопроцесуалния кодекс.“
5. Създава се ал. 8:
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„(8) Обжалването на определението за
налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на
конкуренцията.“
§ 99. В чл. 121б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато се обжалва решението за избор
на изпълнител, възложителят може в срока
за представяне на становището по чл. 121а,
ал. 2 да поиска от Комисията за защита на
конкуренцията допускане на предварително
изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този
срок, не се разглежда от Комисията за защита
на конкуренцията.“
2. В ал. 7 думите „7-дневен срок“ се заменят
с „14-дневен срок“.
§ 100. В чл. 122г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за защита на конкуренцията
на закрито заседание постановява решение,
с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя решението и връща преписката
за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното
законосъобразно решение или действие или
за прекратяване на процедурата;
3. установява незаконосъобразност на решението и налага предвидените санкции по
ал. 4 и 5;
4. обявява за нищожно решението на възложителя;
5. отменя незаконосъобразното действие
или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване
на процедурата за възлагане на обществена
поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на
процедурата;
6. отменя решението, когато установи, че
договорът е сключен в нарушение на чл. 41,
ал. 3 или 5 и установи нарушение на закона,
засегнало възможността на лицето, подало
жалбата, да участва в процедурата или да
бъде определено за изпълнител.“
2. В ал. 2 ду мите „т. 2“ се замен ят с
„т. 2 и 5“.
3. В ал. 3 след думата „Когато“ се добавя
„преди или“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Комисията за защита на конкуренцията
установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер 10 на сто от
стойността на сключения договор, когато е
допуснала предварително изпълнение, но при
постановяване на решението установи нару-
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шение на закона, засегнало възможността на
лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.
(5) Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5, но не се установи
нарушение на закона, засегнало възможността
на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител,
Комисията за защита на конкуренцията налага
санкция в размер три на сто от стойността
на сключения договор.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Комисията за защита на конкуренцията
се произнася по отговорността за разноските
при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 101. В чл. 122е се създава ал. 3:
„(3) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат правилата на
глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 102. В чл. 122ж, ал. 2 думите „чл. 121а,
ал. 6“ се заменят с „чл. 121а, ал. 7“.
§ 103. В чл. 122и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви
„а“ и „б“ се заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 3,
букви „а“ и „б“;
в) в т. 3 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква
„в“ се заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 3, буква „в“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато възложителят е публикувал
информация за сключен договор на основание
чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и
13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4 и е посочил мотиви
за прилагане на съответното основание, се
прилага двумесечният срок по ал. 3.
(5) Когато възложителят е публикувал
информация за сключен договор преди приключване на производство по обжалване,
двумесечният срок за искане на недействителност на основание чл. 41б, ал. 1, т. 3 тече
от влизането в сила на решението, с което
е отменено обжалваното решение на възложителя.“
§ 104. В чл. 122н думите „чл. 121а, ал. 2“
се заменят с „чл. 121а, ал. 3“.
§ 105. В чл. 122о ал. 1 се отменя.
§ 106. В чл. 123 ал. 4 се изменя така:
„(4) Органите на Агенцията за държавна
финансова инспекция извършват периодични
последващи проверки относно спазване режима на обществените поръчки на възложители, които не попадат в обхвата на Закона за
държавната финансова инспекция, въз основа
на одобрен годишен план.“
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§ 107. В чл. 127, ал. 1 след думата „открит“
се добавя „от органи на агенцията“.
§ 108. В чл. 127в, ал. 1 след думата „открит“
се добавя „от органите на Сметната палата“.
§ 109. Създава се чл. 127г:
„Чл. 127г. Възложител, който не приеме
вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по чл. 8б, се наказва с глоба
или с имуществена санкция в размер от 100
до 500 лв.“
§ 110. В чл. 128б думите „чл. 25, ал. 5 и 7“
се заменят с „чл. 25, ал. 5 или 10“.
§ 111. Член 128в се изменя така:
„Чл. 128в. (1) Възложител, който утвърди
и изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки обявление за обществена
поръчка, което няма задължителното минимално съдържание по чл. 25, ал. 2, когато
е приложимо към конкретната обществена
поръчка, се наказва с имуществена санкция
в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в
размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8,
ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
Наказанието не се налага, когато съответната
част от обявлението е допълнена с решение
за промяна, публикувано по правилата и в
срока по чл. 27а, ал. 3 или когато процедурата
е прекратена.
(2) Възложител, който наруши чл. 27а,
ал. 4 при публикуване на решение за промяна
или не спази изискването на чл. 47, ал. 3, се
наказва с имуществена санкция в размер от
1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500
до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 500 до 1000 лв.
(3) Възложител, който утвърди документация за участие, при която методиката за
оценка на офертите при критерий икономически най-изгодна оферта не отговаря на
изискванията на чл. 28, ал. 2, се наказва с
имуществена санкция в размер от 1000 до
2000 лв. или с глоба от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер
от 500 до 1500 лв.
(4) Възложител, който определи цена на
документация за участие в нарушение на чл. 28,
ал. 4 или размер на гаранция за участие или
на гаранция за изпълнение в нарушение на
чл. 59, ал. 2 или 3, се наказва с имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв. или с
глоба в размер от 200 до 500 лв., а лицето по
чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 200
до 500 лв.
(5) Възложител, който определи технически
спецификации в нарушение на чл. 32, ал. 2,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер
от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2
или 3 – с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.
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(6) Въ злож и т ел, кой т о в сл у чаи т е по
чл. 29, ал. 2 не удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие, се
наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв. или с глоба в размер от 300
до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 300 до 1000 лв.
(7) Възлож ител, който нару ши чл. 73,
ал. 4, чл. 89, ал. 8 или чл. 92а, ал. 8, се наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв. или с глоба в размер от 300
до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 300 до 1000 лв.“
§ 112. В чл. 129 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
възложител, който в нарушение на чл. 12, ал. 5
не прекрати договор за комунални услуги по
чл. 12, ал. 1, т. 13.
(5) Възложител, който възложи обществена
поръчка на стойност по чл. 14, ал. 3, без да
спази правилата на чл. 101а, 101б или 101е, се
наказва с имуществена санкция в размер от
1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500
до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 500 до 1000 лв.“
§ 113. В чл. 129а, ал. 1 думите „3 и 4“ се
заменят с „3, 4, 5, и 6“, а думите „ал. 9 и 10“
се заменят с „ал. 10 и 11“.
§ 114. В чл. 129б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възложител, който не съхрани всички
документи, свързани с възлагане на поръчките по глава осма „а“, в срока по чл. 101ж, се
наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 1000 лв. или с глоба в размер от 300
до 500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 300 до 500 лв.“
§ 115. В чл. 131, ал. 2 думите „чл. 40“ се
заменят с „чл. 39, ал. 6“.
§ 116. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Възложител, който не изпрати в срок
информацията, подлежаща на вписване в
Регистъра на обществените поръчки, се наказва с имуществена санкция в размер от
1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500
до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с
глоба в размер от 500 до 1500 лв.
(2) Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 44, ал. 10, се наказва
с имуществена санкция в размер от 500 до
1000 лв. или с глоба в размер от 100 до 500 лв.,
а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в
размер от 100 до 500 лв.“
2. В ал. 3 след думите „чл. 19, ал. 4“ се
добавя „чл. 20а, ал. 2“ и се поставя запетая.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

§ 117. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушенията по чл. 128 – 132а, с
изключение на тези по чл. 129, ал. 4, чл. 129б,
ал. 2 и чл. 132, ал. 2, са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности
по чл. 14, ал. 2, предвидените размери на
глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина.“
§ 118. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1а:
„1а. „Договори за комунални услуги“ са
договорите за изпълнение на дейностите по:
а) експлоатация, поддръжка, мониторинг,
рекултивация и следексплоатационни грижи
на инсталации и съоръжения за третиране и
обезвреждане на битови отпадъци;
б) управление и организиране на дейности,
свързани с повторна употреба, рециклиране,
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
за постигане на целите, съгласно общинските
програми за управление на дейностите по
отпадъците.“
2. Досегашната т. 1а става т. 1б.
3. В т. 6б се създава изречение трето: „Заинтересован участник е и участник, който
е класиран, но не е избран за изпълнител.“
4. В т. 8 думата „обекта“ се замен я с
„предмета“.
5. Точка 14 се отменя.
6. В т. 14б след думата „обстоятелствата“ се
добавя „включително от извънреден характер“
и се поставя запетая.
7. В т. 16 навсякъде думите „обекта“ и
„обект“ се заменят съответно с „предмета“
и „предмет“.
8. В т. 21, буква „а“ думите „повече от
половината от приходите му за предходната
бюджетна година се финансират“ се заменят
с „финансирано е повече от 50 на сто“.
9. Създава се т. 23а:
„23а. „Свързани лица“ са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта
степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен
включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във
фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава
повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
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Не са свързани лица дружество, чийто
капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата
на държавата, съответно на общината в това
дружество.“
10. Създава се т. 28а:
„28а. „Събитие от извънреден характер“ е
природно бедствие, авария или катастрофа,
както и друго събитие, което непосредствено
застрашава живота и здравето на хората или
околната среда.“
§ 119. В приложение № 4 думите „към
чл. 45а, ал. 2“ се заменят с „към чл. 45а, ал. 2,
т. 3, буква „б“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 120. (1) Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по
досегашния ред.
(2) Възложителите могат да приложат договаряне без обявление на основание чл. 90,
ал. 1, т. 1 и 2, когато след влизането в сила на
този закон възникне основание за прилагане
на договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 1
и 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.;
попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 59 от 2005 г.,
бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34
от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.).
§ 121. (1) Жалбите по процедури по § 120,
ал. 1 се разглеждат от Комисията за защита
на конкуренцията по досегашния ред.
(2) Производствата, образувани пред Комисията за защита на конкуренцията до влизането в сила на този закон, се довършват по
досегашния ред.
§ 122. Предварителният контрол по чл. 19,
ал. 2, т. 22 на документите, пост ъпили в
Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява
по досегашния ред.
§ 123. Министерск и ят съвет привеж да
подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон
в тримесечен срок от обнародването му.
§ 124. В Закона за общинския дълг (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93
и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г. и бр. 35 от
2011 г.) в чл. 19а съюзът „или“ се заменя със
запетая, а накрая се добавя „и от фондовете
за градско развитие“.
§ 125. Законът влиза в сила три месеца
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12354

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Указ
№ 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, приет от ХLI Народно събрание на
10 ноември 2011 г.
Издаден в София на 17 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Указ № 904
от 1963 г. за борба с дребното хулиганство
(обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от
1979 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 38 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) За дребно хулиганство, извършено от
лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни
наказания:
1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните
работи;
2. глоба от 100 до 500 лв.“
§ 2. В чл. 3, в текста преди буква „а“ думата „поделение“ се заменя със „структурно
звено“, а думата „упълномощеното“ се заменя
с „оправомощеното“.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) С постановяване на решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“ съдът насрочва
делото пред съответния окръжен съд в срок
до три дни в случай на обжалване, за което
незабавно се уведомяват наказаният и съответният прокурор.
(2) Решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“
подлежи на обжалване в срок до 24 часа от
постановяването му пред съответния окръжен
съд на касационните основания, предвидени
в Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Окръжният съд в състав от трима съдии
разглежда делото в деня на постъпването му
и се произнася с мотивирано решение, което
е окончателно.
(4) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва
в бюрата за съдимост.“
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§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Наказанието задържане се изтърпява по реда, предвиден в правилника за
прилагане на този указ, в съответното структурно звено на Министерството на вътрешните
работи в отделни помещения от помещенията,
определени за лицата, задържани за извършени
престъпления.
(2) Изт ърп я ва не т о на на к аза н ие т о се
съпровожда с подходяща работа съобразно
здравословното състояние, възрастта и възможностите на наказания. За времето на
задържането не се получава трудово възнаграждение.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато постановеното административно
наказание е задържане, за него незабавно се
уведомява работодателят на наказания.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За неуредените в този указ въпроси се
прилагат съответно разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4 и в тях думите „и правната евроинтеграция“ се заличават.
§ 6. Всички разпоредби на указа се обозначават съгласно изискванията на Указ № 883 от
1974 г. за прилагане на Закона за нормативните
актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.; доп., бр. 7
от 1978 г., бр. 57 от 1980 г., бр. 46 от 2007 г.).
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12356

УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI
Народно събрание на 10 ноември 2011 г.
Издаден в София на 23 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60 и 61
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В производството по глава тридесет
и трета Върховният касационен съд заседава
в състав от трима съдии, а при проверка на
решенията по чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5 – в
състав от петима съдии.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „и служителите от Агенция „Митници“, назначени на длъжност „разследващ
митнически инспектор“.
2. В т. 3 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се добавя „и митническите органи в Агенция „Митници“.
§ 3. В чл. 71, ал. 4 думите „като разследващ орган“ се заменят с „или от разследващ
митнически инспектор“.
§ 4. В чл. 118, ал. 1, т. 3 съюзът „или“ се
заменя със запетая и след думите „военната
полиция“ се добавя „или на Агенция „Митници“.
§ 5. В чл. 194 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и от служители на Агенция
„Митници“ в качеството им на разследващи
органи“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за престъпления по чл. 234, 242,
242а и 251 от Наказателния кодекс – и от
разследващи митнически инспектори, освен
когато в извършване на престъплението е
участвал служител от Агенция „Митници“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Митническите органи могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2 в случаите
на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251
от Наказателния кодекс, както и действия по
разследването, възложени им от прокурор,
следовател или от разследващ митнически
инспектор.“
§ 6. В чл. 196, ал. 1, т. 6 съюзът „или“ се
заменя със запетая и след думите „Нацио-
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нална сигурност“ се добавя „или на Агенция
„Митници“.
§ 7. В чл. 215, ал. 1 и 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя
запетая и се добавя „на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или на А генция
„Митници“.
§ 8. В чл. 245, ал. 1, изречение първо съюзът
„или“ се заменя със запетая и след думите
„Национална сигурност“ се добавя „или на
Агенция „Митници“.
§ 9. В чл. 327 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допускането на исканите доказателства
се решава в закрито заседание, а когато съдът
намери за необходимо – в разпоредително
заседание с призоваване на страните.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 10. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато са налице повторно условията
на ал. 2, въззивният съд не връща делото за
ново разглеждане, а го решава по същество.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В чл. 354 се създава ал. 5:
„(5) Ако отмени повторно обжалваната
или протестирана присъда или решение,
касационната инстанция връща делото за
окончателното му решаване по същество само
на въззивната инстанция. При жалба или
протест срещу присъдата или решението на
въззивната инстанция Върховният касационен
съд решава делото, без да го връща за ново
разглеждане, като има и правомощията на
въззивната инстанция.“
§ 12. В чл. 381, ал. 8 думите „прилагат
чл. 23 и 25“ се заменят с „прилага само чл. 23“.
§ 13. В чл. 411в, ал. 2 след думата „прокуратура“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и разследващите митнически инспектори, определени със заповед на
министъра на финансите по предложение на
директора на Агенция „Митници“.
§ 14. В чл. 420, ал. 1 след думите „военният прокурор“ се добавя „ръководителят на
специализираната прокуратура“ и се поставя
запетая.
§ 15. В чл. 422, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 запетаята след думата „прокурор“
се заличава и думите „следовател или разследващ полицай“ се заменят с „или разследващ
орган“.
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2. Точка 5 се изменя така:
„5. са допуснати съществени нарушения по
чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 по съдебни актове по
чл. 354, ал. 2, т. 2 и ал. 5, както и по присъди,
решения и определения, непроверени по касационен ред по жалба или протест на страната,
в чийто интерес се предлага отмяната.“
§ 16. В чл. 423, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Искането се уважава, освен ако
осъденият след предявяване на обвинението в
досъдебното производство се е укрил, поради
което процедурата по чл. 254, ал. 4 не може
да бъде изпълнена или след като е изпълнена,
не се е явил в съдебно заседание без уважителна причина.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Неприключените досъдебни производства се довършват от органите, пред които
са висящи.
§ 18. Параграфи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, § 15,
т. 1 и § 17 влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12355

РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация
в Република България за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на
защитата на класифицираната информация в
Република България за 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12550
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 15 ноември 2011 г.

по конституционно дело № 6 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Ток у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретарпротоколиста Силвия Василева разгледа в
закрито заседание на 25 октомври, 8 ноември,
9 ноември и 15 ноември 2011 г. конституционно
дело № 6 от 2011 г., докладвано от съдията
Стефка Стоева.
Производството е по реда на чл. 148, ал. 1,
т. 2 и 4 от Конституцията.
Образувано е по искане на 58 народни
представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност и
на несъответствие с общопризнатите норми
на международното право и с международните договори, по които България е страна,
на: чл. 26а; чл. 35, ал. 3; чл. 38, ал. 3, т. 4,
5, 8 и 12 и ал. 5; чл. 39, ал. 2, т. 3 и ал. 6;
чл. 42, ал. 2 и 3; чл. 50; чл. 61, ал. 1; чл. 63,
ал. 1 и 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 3, т. 3; чл. 75;
чл. 100а – 100е; чл. 104, ал. 4; чл. 107а – 107б;
чл. 107в; чл. 136, ал. 1; чл. 140; чл. 141, ал. 2;
чл. 143, ал. 4; чл. 148, ал. 1; чл. 151; чл. 152;
чл. 153, ал. 3 и 4; чл. 163, т. 2 и 3; чл. 164, ал. 3
и 6; чл. 167, ал. 1, т. 2 и 3; чл. 170, ал. 2 и 3;
чл. 171, ал. 1; чл. 178, ал. 4; чл. 194в; чл. 204,
ал. 1, т. 1, букви „в“ и „е“, т. 2, букви „в“ и
„д“, т. 3, буква „а“, ал. 2, т. 4 и 5; чл. 209а;
чл. 233, ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 304, ал. 1; чл. 338,
т. 4, 8, 9, 15 и 16; чл. 340, ал. 2 и чл. 401, ал. 1
от Закона за съдебната власт (ЗСВ – обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; последно изменен и допълнен бр. 45 от 2011 г.), създадени съответно с
§ 4; § 8; § 10; § 11; § 13; § 14; § 16; § 17; § 19;
§ 21; § 26; § 27; § 28; § 32; § 33; § 34; § 35; § 37;
§ 38; § 39; § 40; § 43; § 44; § 46; § 49; § 50;
§ 54; § 67; § 76; § 82; § 83; § 98; § 101; § 102 и
§ 116 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ – обн.,
ДВ, бр. 1 от 2011 г.) и на § 119; § 120; § 121;
§ 122; § 123; § 126; § 130 и § 136 от преходните и заключителните разпоредби на същия
изменителен закон, както и на: чл. 35, ал. 2;
чл. 42, ал. 2; чл. 174, ал. 3; чл. 287, ал. 2;
чл. 288, т. 2; чл. 411а – 411е от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК – обн., ДВ, бр. 86
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от 2005 г.; последно изменен бр. 61 от 2011 г.),
създадени съответно с § 1; § 2; § 5; § 6; § 7
и § 8 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
(ЗИДНПК – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) и на § 9 и
§ 10 от преходните и заключителните разпоредби на същия изменителен закон.
С определение от 12.04.2011 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и е конституирал заинтересовани
страни по делото, на които е предоставил
възможност да представят писмени становища. Съдът изиска от Народното събрание
и стенографските дневници от пленарните
заседания по приемане на оспорените закони.
От заинтересованите страни по цялото
искане становище са изразили Министерският
съвет, министърът на правосъдието, министърът на финансите, Върховният касационен
съд, главният прокурор, Висшият адвокатски
съвет и Съюзът на юристите в България, като
министърът на правосъдието е представил и
допълнително становище.
Становища по отделни части от искането са изразили министърът на вътрешните
работи, министърът на външните работи,
Националната следствена служба, Висшият
съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната комисия по
сигурността на информацията, Българският
хелзинкски комитет, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, Асоциация
за европейска интеграция и права на човека
и Институтът за модерна политика.
Не са постъпили становища от Народното
събрание, президента на Република България,
Върховния административен съд, омбудсмана
на Република България, Националния институт на правосъдието, Съюза на съдиите
в България, Асоциацията на прокурорите в
България, Камарата на следователите и Центъра за изследване на демокрацията.
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането и становищата на заинтересованите страни, прие следното:
І. Относно създаването на специализиран
наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура, апелативна специализирана прокуратура и следствен
отдел в специализираната прокуратура, както
и на особени правила за разглеждане на делата
от специализирания наказателен съд – чл. 38,
ал. 3, т. 4, 5, 8 и 12 и ал. 5; чл. 39, ал. 2, т. 3 и
ал. 6; чл. 61, ал. 1; чл. 63, ал. 1 и 5; чл. 68, ал. 2
и ал. 3, т. 3; чл. 100а – 100е; чл. 107а – 107в;
чл. 136, ал. 1; чл. 140; чл. 141, ал. 2; чл. 143, ал. 4;
чл. 148, ал. 1; чл. 151; чл. 152; чл. 153, ал. 3 и 4;
чл. 163, т. 2 и 3; чл. 164, ал. 3 и 6; чл. 167, ал. 1,
т. 2 и 3; чл. 170, ал. 2 и 3; чл. 178, ал. 4; чл. 204,
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ал. 1, т. 1, букви „в“ и „е“, т. 2, букви „в“ и „д“,
т. 3, буква „а“, ал. 2, т. 4 и 5; чл. 233, ал. 2,
3, 4 и 5; чл. 304, ал. 1; чл. 338, т. 4, 8, 9, 15 и
16; чл. 340, ал. 2 и чл. 401, ал. 1 ЗСВ и чл. 35,
ал. 2; чл. 42, ал. 2; чл. 174, ал. 3; чл. 287, ал. 2;
чл. 288, т. 2; чл. 411а – 411е НПК и § 9 и 10 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДНПК (ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Вносителите на искането твърдят, че оспорените разпоредби създават „специализиран
съд“ по наименование, но всъщност създават
извънреден съд, а съгласно чл. 119, ал. 3 от
Конституцията извънредни съдилища не се
допускат. Считат, че се създава извънреден
съд, който не може да осигури обективен и
справедлив процес. Доводите им са, че специализираният наказателен съд няма да разглежда точно определена еднородна материя,
а различни престъпления от всички раздели
от Особената част на Наказателния кодекс
(НК). За специализирания наказателен съд са
създадени особени правила за разглеждане на
делата, които са извънредни правила и важат
само за този съд. Той се отличава от другите
съдилища, които имат определена местна
подсъдност, с това, че компетентността му е
за престъпления, извършени на територията
на цялата страна, включително и в чужбина. Когато срещу едно лице има обвинение
за няколко престъпления, от които едно е
подсъдно на специализирания наказателен
съд, делата за всички престъпления ще са
подсъдни на този съд. По този начин прокурорът може да включи в обвинителния акт
един от текстовете по чл. 411а, ал. 2 НПК,
по което обвинение подсъдимият може да
бъде оправдан, но делото ще се разгледа от
специализирания наказателен съд. Подобно е
положението по чл. 411а, ал. 5 НПК, съгласно който обвиняемият, без да е извършил
престъпление по чл. 411а, ал. 2 НПК, може
да бъде съден от специализирания наказателен съд. Вносителите развиват аргументи, че
разследващите полицаи в следствения отдел
на специализираната прокуратура ще се назначават от министъра на вътрешните работи,
с което се нарушават принципите на правовата държава и на разделение на властите.
Изразяват се опасения, че разрешенията за
специалните разузнавателни средства ще се
издават от председателя на специализирания
наказателен съд за цялата страна, както и
че участниците по делата са длъжни да се
явяват в този съд независимо от участието
си по дела в другите съдилища, което според
вносителите също определя съда като извънреден. Съзира се извънредност на съда и по
съображения, че Столичният общински съвет
ще прави предложенията за съдебни заседатели
и те ще бъдат политически назначения. Във
въведените допълнителни изисквания към
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съдиите и прокурорите в новите структури
вносителите на искането също намират елемент на извънредност, защото считат, че те
ги поставят в „по-горна категория“ спрямо
колегите им. По изложените съображения се
иска оспорените разпоредби в частта им, с
която се създава специализиран наказателен
съд, да бъдат обявени за противоконституционни, като противоречащи на принципите
на правовата държава (Преамбюла), на чл. 4,
ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 8, чл. 31, чл. 117, ал. 2
и чл. 119, ал. 1 и 3 от Конституцията.
Според вносителите на искането създаването на извънреден наказателен съд не
може да осигури безпристрастно правосъдие,
защото той не е „независим“ от изпълнителната власт. Те намират, че голяма част от
оспорените разпоредби не съответстват на
общопризнатите норми на международното
право и на международните договори, по които България е страна, а именно: на чл. 10 и
чл. 11 от Всеобщата декларация за правата на
човека, приета от Общото събрание на ООН
на 10.12.1948 г.; на чл. 14 от Международния
пакт за граждански и политически права (ДВ,
бр. 43 от 1976 г.) и на чл. 6 от Конвенцията за
защита правата на човека и основните свободи
(КЗПЧОС – ДВ, бр. 80 от 1992 г.).
Искането в тази част се подкрепя от Висшия
адвокатски съвет, Асоциацията за Европейска
интеграция и права на човека, Българския
хелзинкски комитет и Български адвокати
за правата на човека. Изложените аргументи
в становищата им са, че специализираният
наказателен съд е противоконституционен,
защото е извънреден, както и че той не съответства на КЗПЧОС, тъй като е несъвместим
с безпристрастния и независим съд.
Две от заинтересованите страни считат,
че с изключение на отделни разпоредби, като
цяло специализираният наказателен съд не е
противоконституционен, а именно: Върховният
касационен съд намира за противоконституционен чл. 411д, ал. 3 НПК, който задължава
участниците в процеса да се явяват в съдебно
заседание пред специализирания наказателен
съд независимо от призоваването им и в други
съдилища, и Институтът за модерна политика
счита за противоконституционни посочения
чл. 411д, ал. 3 НПК и чл. 164, ал. 3 и 6 ЗСВ,
с който се въвеждат изисквания за общ и
специален стаж за съдиите и прокурорите в
специализираните наказателни съдилища и
специализираните прокуратури.
Главният прокурор на Република България,
Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на вътрешните работи,
министърът на финансите, министърът на
външните работи и Съюзът на юристите в
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България изразяват становище, че оспорените
разпоредби не са противоконституционни и
са съобразени с общопризнатите норми на
международното право и с международните
договори, по които България е страна.
І.1. Съдилища и прокуратура в Република
България
Съгласно чл. 119, ал. 1 от Основния закон
правораздаването се осъществява от Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд, апелативни, окръжни, военни и районни
съдилища, а структурата на прокуратурата е
в съответствие с тази на съдилищата (чл. 126,
ал. 1 от Конституцията). На конституционно
ниво сред органите на правораздаване не са
посочени поименно административните съдилища и военно-апелативният съд (чл. 119,
ал. 2 от Конституцията и чл. 101, ал. 2 ЗСВ),
които съдилища са създадени със закон и чиято
конституционосъобразност не е оспорена.
Законът за съдебната власт детайлира
уредбата на видовете съдилища и на прокуратурата, като очертава и правомощията
им. Според чл. 61, ал. 1 ЗСВ съдилищата са
районни, окръжни, административни, военни,
апелативни, специализиран наказателен съд,
апелативен специализиран наказателен съд,
Върховен касационен съд и Върховен административен съд. Независимо че отсъстват
в Конституцията, с изменението на чл. 39
ЗСВ (отм.), извършено с § 120 от ПЗР АПК
(ДВ, бр. 30 от 2006 г.), са създадени административните съдилища като специализирани
съдилища за разглеждане на определени със
закон административни дела. С оспореното
изменение на чл. 61 ЗСВ са създадени специализираният наказателен съд и апелативният
специализиран наказателен съд, чиято уредба
е доразвита съответно в новите раздели VІа
и VІІа от Закона за съдебната власт. С оспорения чл. 136, ал. 1 ЗСВ в структурата на
прокуратурата са включени специализираната
прокуратура със следствен отдел в състава
є, както и апелативната специа лизирана
прокуратура.
Конституционният съд вече е имал възможност да се произнесе с Решение № 10
от 1998 г. по к. д. № 8 от 1998 г. и Решение
№ 8 от 2005 г. по к. д. № 7 от 2005 г., че създаването на специализирани подразделения
и структури в системата на съдилищата и
прокуратурата с оглед по-доброто противодействие на отделните видове престъпления
е от компетенциите на Народното събрание.
І.2. Специализиран и извънреден съд
Конституцията и законодателството не
съдържат легално определение на понятията
„специализиран съд“ и „извънреден съд“ по
смисъла на чл. 119, ал. 2 и 3 от Конституцията.
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Извънреден съд поначало действа извън
определения ред и извън общите и специа лизи рани те съди лища; п равораздава по
новосъздадени специално за целта правила,
извън общите процесуални правила, установени от съответния процесуален закон за
този вид дела; съдиите в него не се избират
съобразно установените условия и ред; създава се при извънредни обстоятелства поради
възникнала обществена необходимост; действа
през определен период от време и преследва
предварително набелязана цел.
Специализираният наказателен съд съгласно измененията в Закона за съдебната власт
и Наказателно-процесуалния кодекс се създава със закон; притежава точно определена
специална компетентност в една точно определена област; съдиите в него се назначават
съобразно условията и реда, приложими за
съдиите в общите съдилища; прилага в правораздавателната си дейност материалното и
процесуалното право, приложимо от общите
съдилища; правораздава едновременно (без да
ги дублира) с общите съдилища, от които не
се различава функционално и организационно.
Специализираните съдилища поначало са
допустими от чл. 119, ал. 2 от Конституцията
и те притежават тези общи характеристики.
Конституционният съд вече се е произнесъл с
Решение № 5 от 1994 г. по к. д. № 3 от 1994 г.,
че чл. 119, ал. 2 от Конституцията изрично
предвижда създаването в бъдеще и на други
специализирани съдилища, непосочени в първата алинея, а в Решение № 22 от 1998 г. по
к. д. № 18 от 1998 г. е приел, че „по смисъла на
Конституцията специализираните съдилища са
част от целокупната съдебна система. Те не са
съдилища само от функционално гледище, т.е.
защото са им възложени правораздавателни
функции, а съдилища и от организационно
гледище, защото за съдиите в тях важат същите изисквания и статут, които важат и за
съдиите от общите съдилища“.
Специализираните съдилища разглеждат
дела по определена материя съобразно предмета им или съобразно субектите. Специализираните по материя съдилища трябва да
се различават от общите съдилища само по
предмета си, защото целта на създаването им
е да осигури тясна специализация на съдиите
чрез разглеждане само на определен вид дела
(наказателни, админист ративни, т рудови,
търговски и пр.), за да придобият съдиите
по-задълбочени познания, да натрупат практически опит и така да се повиши качеството
и бързината на правораздавателната дейност.
Един от начините за подобряване на дейността на съда е съдиите да притежават висока
степен на специализирана компетентност
поради бързо променящите се обстоятелства
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и реалности, както и да провеждат специализирани обучения за задълбочаване на знанията
в съответната (обикновено нова) област.
Българската съдебна система познава в
близкото си минало и понастоящем специализирани съдилища. Такива съдилища съществуват и в много европейски държави – в Испания,
Италия, Франция, Германия, Англия, Белгия
и др. Два от съдебните органи на Европейския
съюз в Люксембург също са специализирани
юрисдикции – Общ съд, създаден през 1988 г.,
и Съд на публичната служба, създаден през
2004 г. В Румъния през 2002 г. е създадена
специализирана Национална прокуратура за
борба с корупцията, а през 2004 г. е създадена
Дирекция за разследване на организирана
престъпност и тероризъм.
Какви структурни специализирани звена
ще се създават в съдебната система е от изключителната компетентност на законодателя,
на когото това правомощие е предоставено
от чл. 119, ал. 2 и чл. 133 от Конституцията,
и е въпрос на законодателна целесъобразност.
Особено съществено, за да не бъде определен специализираният наказателен съд като
извънреден и да отговаря на изискванията за
безпристрастност и независимост, е, на първо място, той да прилага общоустановените
правила, които се съдържат в материалните и
процесуалните закони, които прилагат общите
съдилища, и, на второ място – условията и
редът за назначаване на съдиите в него да
са същите, прилагани при назначаване на
съдиите в цялата съдебна система.
І.3. Относно предмета на делата, подсъдни на
специализирания наказателен съд – чл. 411а НПК
В искането се твърди, че в противоречие с
принципа специализираният съд да разглежда
еднородна материя, в чл. 411а НПК са посочени различни по вид престъпления от всички
раздели от Особената част на Наказателния
кодекс, които са безразборно нахвърляни без
критерии, по нечие субективно внушение.
Конституционният съд преценява, че доводите са неоснователни.
Делата, подсъдни на специализирания наказателен съд, сами по себе си не го правят
извънреден съд. Конституцията поначало в
чл. 119, ал. 2 допуска създаването на специализирани съдилища, при което по целесъобразност към тях се отклоняват, по волята
на законодателната власт, определени видове
дела, подсъдни до този момент на общите
съдилища.
Подсъдни на специализирания наказателен
съд са делата за престъпления, изчерпателно
изброени в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК, а именно:
по чл. 321 и чл. 321а НК и по чл. 116, ал. 1,
т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 6 и
8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143,
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ал. 2, чл. 143а, ал. 3, чл. 144, ал. 3, предложение второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3,
т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение
второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо и
ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5,
чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а,
ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и
2, чл. 216, ал. 5, предложение трето, чл. 235,
ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква
„ж“, чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ,
чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 278а,
ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5,
чл. 282, ал. 4, чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и
3, чл. 339, ал. 2 и 3, чл. 346, ал. 6, предложение
първо и второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б,
ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 – 4 и чл. 356б НК. С
измененията на НПК (ДВ, бр. 61 от 2011 г.) от
подсъдността на специализирания наказателен
съд са извадени първоначално включените
престъпления по чл. 243 и 244 НК. Подсъдни на специализирания наказателен съд са и
делата за същите престъпления, извършени
в чужбина (чл. 411а, ал. 3 НПК).
Критерият за определяне на компетентността на специализирания наказателен съд
е предметът на делото, а не качеството на
извършителя на престъплението. Вторият
критерий е вече използван при определяне
подсъдността на военните съдилища и на
Софийския градски съд, който разглежда като
първа инстанция и делата за престъпления от
общ характер, извършени от лица с имунитет
или от членове на Министерския съвет съгласно неоспорения чл. 35, ал. 3 НПК.
Твърдението в искането, че в чл. 411а, ал. 1
и 2 НПК са безразборно нахвърляни при липсата на критерий текстове от Наказателния
кодекс, не се оправдава. Специализираният
наказателен съд, с оглед изброените в предметната му компетентност престъпни състави от
Наказателния кодекс, се създава да разглежда
дела, свързани с организираната престъпност,
както и дела за някои отделни квалифицирани случаи на усложнена престъпна дейност
и за общоопасни престъпления. Обхватът на
компетентността му е широк и включва дела
за разнообразни престъпления, поради което
е неправилна аналогията на вносителите на
искането със съдилищата, които разглеждат
брачни или трудови дела. Но подобно на специализирания наказателен съд е положението
на административните съдилища, които като
специализирани съдилища правораздават по
данъчни, пенсионни, изборни, земеделски и
други дела, разглеждани преди създаването
им от общите съдилища.
Обединяващият критерий за голямата част
от изброените състави на престъпления по
чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК е, че те са свързани
с участието на структури на организираната
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престъпност, макар че не са обхванати всички
случаи (например чл. 169г НК). Действително
в предмета на специализирания наказателен
съд са включени престъпления от различни
раздели на Особената част на Наказателния
кодекс: квалифицирани състави на престъпления против личността по глава втора; против
правата на гражданите по глава трета; против
собствеността по глава пета; против стопанството по глава шеста; против финансовата,
данъчната и осигурителната система по глава
седма; против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи
публични функции по глава осма; против реда
и общественото спокойствие по глава десета;
престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, престъпления
по транспорта и съобщенията и престъпления
против народното здраве и против околната
среда по глава единадесета.
Съображенията за включване на делата за
престъпления в предмета на специализирания
наказателен съд са, че в голямата си част
те са свързани с организиране и ръководене
на организирана престъпна група или са
извършени по поръчение или в изпълнение
решение на такава група. Организираната
престъпност е особена форма на усложнена
задружна престъпна дейност с безспорно повисока обществена опасност от обикновеното
съучастие, защото става дума за организация на
три или повече лица, която осъществява множество престъпления. Завишената обществена
опасност на организираната престъпна група
е наложила за някои видове престъпления
да се установят квалифицирани състави. В
изпълнение на международните ангажименти,
произтичащи от Конвенцията на ООН срещу
транснационалната организирана престъпност,
ратифицирана със закон (ДВ, бр. 42 от 2001 г.),
в сила за Република България от 29.09.2003 г.
и от основния нормативен акт на Европейския
съюз – Рамковото решение № 2008/841/ПВР
на Съвета от 24.10.2008 г., в българския Наказателен кодекс с измененията в ДВ, бр. 92
от 2002 г. бяха криминализирани деянията,
извършени от организирана престъпна група, а в чл. 93, т. 20 НК бе дадено и легално
определение на понятието „организирана
престъпна група“.
Действително използваната законодателна
техника при създаване на оспорените разпоредби на чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК и очертаване
предметната компетентност на специализирания наказателен съд не е прецизна. Доколкото
обаче новосъздаденият съд е част от съдебната
система, включително с оглед предвидената
възможност върху дейността му да упражнява контрол Върховният касационен съд,
правораздава по установените процесуални
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и материални правила, съдиите в него се
избират по установените условия и ред, той
не може да бъде определян като извънреден
съд с оглед предмета си. В компетентността на специализирания наказателен съд са
включени и отделни тежки квалифицирани
състави на престъпна дейност (най-често
квалифициращият признак е престъплението
да е извършено от лице, което действа по
поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група) и общоопасни
престъпления (конкретно изброени от чл. 330,
ал. 2, т. 4 до чл. 356б НК). Законодателят е
преценил, че посочените дела за престъпления
по алинеи 1 и 2 на чл. 411а НПК трябва да
се разглеждат от този съд предвид тяхната
сложност и необходимостта да се предвидят
ефикасни мерки срещу тези престъпления.
Какви конкретно дела са включени в материалната компетентност на специализирания
наказателен съд, е въпрос на държавна политика и законодателна целесъобразност, а не
на конституционосъобразност, поради което
Конституционният съд не преценява обхвата на
неговата подсъдност, както и необходимостта
и полезността на съда.
Обстоятелството, че седалището на специализирания наказателен съд е в гр. София,
също не го прави извънреден съд. След като
той е единствен за територията на цялата
страна, естествено е седалището му да бъде
в административния център, където е съсредоточена и голяма част от населението. Една
от основните цели за създаването на специализирания наказателен съд е процесът да се
води извън сферата на влияние на обвиняемите, действали като организирана престъпна
група, за да се постига географско разделяне
между мястото на съдене и района, в който
действа организираната престъпна група,
като се осигури и максимална неутралност
на съдиите и съдебните заседатели.
Въз основа на горното Конституционният
съд заключава, че чл. 411а, ал. 1, 2 и 3 НПК
не са противоконституционни, защото при
определяне на предмета на специализирания
наказателен съд няма елементи на извънредност.
І.3.1. Относно възможността за разглеждане
от специализирания наказателен съд на дела
и за други престъпления, извършени от едно и
също лице – чл. 411а, ал. 4 НПК
Оспорената разпоредба на чл. 411а, ал. 4
НПК предвижда, когато срещу едно и също
лице е повдигнато обвинение за няколко
престъпления, едно от които е подсъдно на
специализирания наказателен съд, делото за
всички престъпления да е подсъдно на този
съд. Напълно е възможно в хипотезата на
извършени от дееца няколко престъпления
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преди да има влязла в сила присъда за което
и да е от тях, престъпленията да не бъдат обединени в едно дело поради различни причини
и да бъдат разгледани отделно, като делата
приключат с отделни присъди. Едновременното разглеждане в едно дело на няколко
престъпления срещу едно лице е препоръчително с оглед избягването на практически
затруднения, но не е задължително. Съгласно
чл. 25, ал. 1 НК и в случаите, когато лицето е
осъдено с отделни присъди, се прилагат разпоредбите на чл. 23 и 24 НК. Кумулирането
на наложени наказания става с отделен акт
в самостоятелно производство, като компетентен да се произнесе съгласно чл. 39, ал. 1
НПК е съдът, постановил присъдата, която
последна е влязла в сила.
Видовете подсъдност имат голямо значение
за правилното функциониране на правосъдието, защото определят кой от различните
по степен и територия съдилища е компетентен да разгледа дадено дело като първа
инстанция. Подсъдните на конкретния съд
наказателни дела се определят от кръга на
неговата компетентност. Така чл. 35, ал. 1, 2
и 3 НПК очертават подсъдността на общите
съдилища, които разглеждат наказателни дела;
чл. 396 НПК определя подсъдността на военните съдилища, а изброяване на подсъдните
на специализирания наказателен съд дела се
съдържа в чл. 411а, ал. 1, 2 и 3 НПК. За военните съдилища е допустимо, при наличието
на множество престъпления, извършени от
подсъдимия, делото да се разгледа от тези
съдилища, без да се наруши или да се разшири компетентността им, защото критерият
за определяне на подсъдността на военните
съдилища е престъпленията да са извършени
от военнослужещи, които имат това качество
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 112 от 1995 г.).
Предметната подсъдност на специализирания наказателен съд, за разлика от военните
съдилища, е определена по видове престъпления, които са изчерпателно изброени. От това
следва, че специализираният наказателен съд
не е компетентен да разглежда дела за престъпления, извършени от същите лица, но за
престъпления, непосочени в чл. 411а, ал. 1 и 2
НПК. Да се приеме обратното означава материалната компетентност на специализирания
наказателен съд да бъде неясна и неопределена,
защото ще надхвърли включените в предмета
му престъпления. Обединяването на дела за
множество престъпления, извършени от едно
лице, е напълно възможно и по отношение на
специализирания наказателен съд, но само в
случаите, когато всички, извършени от подсъдимия престъпления, са измежду изброените
в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК.
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Разпоредбата на чл. 411а, ал. 4 НПК създава
предпоставки делата, подсъдни на специализирания наказателен съд, изцяло да съвпадат
с делата, подсъдни на районните и окръжните
съдилища, които разглеж дат наказателни
дела, и на практика те да разглеждат едновременно еднакви дела. Самата правна уредба,
със създаването на оспорената разпоредба,
представлява обективно основание за неограниченото разширяване на компетентността на
специализирания наказателен съд, без дори
да се предполага недобросъвестно поведение
на наблюдаващия прокурор, както се твърди
в искането.
По горните съображения Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 411а,
ал. 4 НПК следва да бъде обявена за противоконституционна, защото е несъвместима
с идеята за създаване на специа лизиран
наказателен съд по материя, а не по субект.
Оспорената разпоредба обективно създава
условия специализираният наказателен съд
да разглежда дела за всички престъпления
по Наказателния кодекс без никаква връзка
между тях, освен идентичност на престъпния
субект, включително ако извършеното престъпление извън обхвата на чл. 411а НПК е
по-тежко.
Съвкупността от престъпления не обуславя
винаги обединяване на делата, защото остават
приложими общите правила за групиране
на влезлите в сила присъди, постановени от
различни съдилища, по предвидения процесуален ред в чл. 39 НПК и при спазване на
изискванията по чл. 23 – 25 НК.
Разглеждането на други дела за други престъпления би направило от специализирания
наказателен съд общ съд, което противоречи
на наименованието на новосъздадения съд и
на целта от създаването му.
Ако се допусне това, на специализирания
наказателен съд ще се придаде качеството
на общ съд в противоречие на чл. 119 от
Конституцията и ще се наруши принципът
за правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Основния закон.
І.3.2. Относно възможността за разглеждане
от специализирания наказателен съд на дела за
различни престъпления срещу различни лица,
обединени поради връзка помежду им – чл. 411а,
ал. 5 НПК
Вносителите на искането оспорват чл. 411а,
ал. 5 НПК, като твърдят, че при някои форми на съучастие подсъдимият може да не е
извършил престъпление, подсъдно на специализирания наказателен съд, но ще бъде
съден от него.
Оспорената разпоредба не урежда форми
на съучастие, а предвижда, когато две или
повече дела за различни престъпления срещу
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различни лица имат връзка помежду си, те да
се обединяват, ако правилното им изясняване
налага това, а когато някое от тях е подсъдно
на специализирания наказателен съд, обединеното дело да се разглежда от него.
Правилото за обединяване на наказателни дела при връзка между тях е залегнало в
чл. 41 НПК и е изцяло повторено в първото
изречение на оспорената разпоредба, като
не се наблюдава съществено отклонение от
правилата, приложими за общите съдилища.
Обединяването на дела за различни престъпления срещу различни лица при наличието на
връзка помежду им е законодателно решение,
утвърдено в дългогодишната съдебна практика.
То е насочено не само към икономичност и
бързина на наказателния процес, но и към
постигане на по-голяма правна сигурност,
когато по две или повече дела е налице цялостно или частично съвпадение на фактите
и обстоятелствата, включени в предмета на
доказване. Оспорената разпоредба на чл. 411а,
ал. 5 НПК изхожда от същите цели и е изцяло
подчинена на идеята за справедлив наказателен процес. Създаването є е продиктувано от
това, че специализираният наказателен съд и
окръжният съд са съдилища от еднаква степен съгласно чл. 100а, ал. 2 ЗСВ и възниква
необходимостта да се определи подсъдността
на обединеното дело, когато някое от делата
е подсъдно на специализирания наказателен
съд, а свързаното с него дело за най-тежкото
престъпление е подсъдно на окръжния съд.
В този случай законодателят е преценил за
целесъобразно да отдаде предимство на специализирания наказателен съд, за разлика от
хипотезата по чл. 411а, ал. 6 НПК, в която е
дал предимство на военния съд, когато едно
дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военния съд.
Разпределението на подсъдността относно
обединеното дело, извършено с оспорената
разпоредба на чл. 411а, ал. 5 НПК, не нарушава
принципа за правовата държава, установен
в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, включващ
принципа за правна сигурност и принципа за
материална справедливост. То е естествено
при положение, че специализираният наказателен съд не е извънреден съд, а е специализиран съд, равен по степен на окръжните
съдилища и според правната си уредба е част
от системата на съдилищата, оглавявана от
Върховния касационен съд, установен е със
закон, прилага същото материално и процесуално наказателно право и съдиите в него
се избират при спазване на общите условия и
ред като съдиите от другите съдилища. Специализираният наказателен съд ще се наложи
да се произнася и за престъпления, извън
обхвата на специализираната му предметна
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компетентност, в случаите на оправдаване
на подсъдимите по предявените обвинения и
осъждането им в рамките на обстоятелствената
част на обвинителния акт за доказаното по
несъмнен начин всяко друго еднакво или полеко наказуемо престъпление. Липсва правна
уредба в тази насока и законодателят следва
да уреди по подходящ начин тази напълно
допустима и възможна хипотеза.
Оспорената разпоредба не противоречи на
принципа на правната сигурност, въплътен в
понятието за правовата държава по смисъла
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, защото не се
нарушава изискването за установеност на съда.
Предимството на специализирания наказателен съд е установено в оспорената разпоредба
и тя не нарушава принципа подсъдността да
се определя на основата на обективен критерий – в случая връзката между няколко дела
за различни престъпления срещу различни
лица, която налага обединяване на делата с
оглед правилното им изясняване. Въпросът
за наличието на връзка между делата и за основанията за обединяването им се решава от
прокурора в досъдебната фаза съгласно чл. 217,
ал. 1 и 2 НПК, която е диспозитивна норма.
След повдигане на обвинението пред съда с
внасяне на обвинителния акт и образуване на
делото този въпрос е първият, който подлежи
на съдебна проверка по чл. 248, ал. 2, т. 1
НПК, като в този случай съдията-докладчик
прекратява съдебното производство (чл. 249,
ал. 1 НПК).
Конституционният съд не споделя доводите
в искането за хипотетична недобросъвестност
на прокурора при прилагане на разпоредбата
на чл. 411а, ал. 5 НПК. Добросъвестността
на органите на власт, в т.ч и на органите на
съдебната власт, трябва да се предполага.
Конституционният съд вече се е произнесъл
с Решение № 1 от 2005 г. по к. д. № 8 от
2004 г., че намира за неприемлива конструкция, при която съществува хипотетичната
възможност прокурорът да е недобросъвестен
и избирателно да включва или да не включва
в обвинителния акт едно или друго деяние,
както и че правилното прилагане на закона
е въпрос на законосъобразно, компетентно
и добросъвестно изпълнение на възложените
правомощия.
С чл. 411а, ал. 5 НПК не се ограничават
правата на обвиняемия, поради което не
е нарушен чл. 31, ал. 4 от Конституцията.
Принципът за пропорционалност изисква
извършителите на престъпни деяния да бъдат
съдени от конкретния установен със закон
съд и в случая установеният съд с оспорената
разпоредба е специализираният наказателен
съд. Този съд, преценен в абстрактната рамка
на правната уредба, по своите характеристики
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е равен по степен съд на окръжните съдилища
от системата на общите съдилища. Ето защо
възлагането му за разглеждане, на основание
на оспорената разпоредба, на дела за други
престъпления, извън изброените в чл. 411а,
ал. 1 и 2 НПК, при наличието на обективна
връзка между делата, не води до стесняване
на правата на обвинените лица. Обратно, създават се условия за всестранно и справедливо
провеждане на съдебния процес, както и се
гарантира правната сигурност.
Разпоредбата на чл. 411а, ал. 5 НПК е в съответствие и с чл. 6 КЗПЧОС, защото създава
предпоставки делото срещу всяко обвинено
в извършване на престъпление лице да бъде
разгледано справедливо от създаден предварително със закон независим и безпристрастен
съд, какъвто по правната си регламентация е
и специализираният наказателен съд.
І.4. Относно особените правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализирания
наказателен съд – чл. 411а – 411е НПК
Оспорената глава тридесет и първа „а“ от
Наказателно-процесуалния кодекс с наименование „Особени правила за разглеждане
на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища“ не въвежда съществени
отклонения от общите правила. Това наименование тя носи доколкото с такива наименования са глава тридесета – Особени правила
за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни, и глава тридесет
и първа – Особени правила за разглеждане на
дела, подсъдни на военните съдилища. Всички
те се намират в част пета – Особени правила,
в която са регламентирани отклоненията от
общите правила.
Съгласно разпоредбата на чл. 411е НПК
специализираният наказателен съд прилага
общите правила, доколкото в тази глава няма
особени правила. Това означава, че няма
разлика между общите съдилища и специализирания наказателен съд относно правата
на участниците в досъдебната и съдебната
фаза на производството, относно правилата на доказване, видовете доказателства и
доказателствените средства, образуването и
провеждането на разследването, начина на
провеждане на съдебното производство, възможността за конституиране на граждански
ищци и частни обвинители и за предявяване
на граждански искове, начин на изготвяне
и съдържание на съдебните актове, възможността за въззивно обжалване на присъдите
на специализирания наказателен съд пред
апелативния специализиран съд и на касационно обжалване на решенията на последния
пред Върховния касационен съд (чл. 411б
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НПК), което е гаранция за точното и еднакво
прилагане на законите от специализирания
наказателен съд.
Предвид горното съдът е на мнение, че
прилагането на общите процесуални правила
от специализирания наказателен съд го прави
редовен, а не извънреден съд.
І.4 .1. О т н о с н о р а з с л е д в а щ и т е п ол и цаи – чл. 411в НПК
В искането се сочи, че разследващите
полицаи в следствения отдел в специализираната прокуратура се назначават със заповед
на министъра на вътрешните работи и са на
пряко негово подчинение, поради което не
могат да бъдат обективни и с това е нарушен
принципът на правовата държава и принципът
на разделение на властите.
Съгласно оспорения чл. 411в НПК органи
на досъдебното производство по подсъдните
на специализирания наказателен съд дела са
прокурорът от специализираната прокуратура
и разследващите органи, които са следователите в следствения отдел в специализираната прокуратура и разследващите полицаи,
определени със заповед на министъра на
вътрешните работи.
Съдът намира, че разпоредбата на чл. 411в
НПК не прави специализирания наказателен
съд извънреден съд на две основания. Независимо че систематичното място на разпоредбата
е в особените правила, тя не е в отклонение от
общите правила на досъдебното производство
и конкретно от чл. 52, ал. 2 и 3 НПК, които
предвиждат, че разследващи органи са служителите от Министерството на вътрешните
работи, назначени на длъжност „разследващ
полицай“, и полицейските органи в Министерството на вътрешните работи – в случаите,
предвидени в този кодекс. По сходен начин
са уредени органите на военното досъдебно
производство (чл. 399, ал. 2 и 3 НПК), при
което военни разследващи органи са военните
следователи и военните разследващи полицаи,
определени със заповед на министъра на отбраната. Разследващите органи не действат
под ръководството на министъра на вътрешните работи, а под ръководството и надзора
на прок у рора (чл. 52, ал. 3 НПК), който
непосредствено следи за законосъобразното
провеждане на разследването, и тази законова
уредба напълно съответства на чл. 127, т. 1
от Конституцията.
Разследващите полицаи са полицейски
органи и като такива са част от Министерството на вътрешните работи, ръководено от
министъра на вътрешните работи, на който
те са подчинени административно. Като орган на изпълнителната власт министърът на
вътрешните работи не е включен от Нака-

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

зателно-процесуалния кодекс в дейността по
разследването. То се осъществява от разследващите органи, а ръководството и надзорът
върху тях Конституцията и процесуалният
закон вменяват на прокурор, който е орган
на съдебната власт. Гаранциите за независимост на служителите на Министерството на
вътрешните работи, назначени на длъжност
„разследващ полицай“, се съдържат и в чл. 54
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 17 от 2006 г.), съгласно който
те извършват разследването на престъпления
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс,
ръководят се от закона и от задължителните
писмени указания на прокурора по разследването и горестоящите ръководители нямат
право да им дават указания по разследването. Издаването от министъра на вътрешните
работи на административната заповед за
определяне на разследващите полицаи не ги
прави и функционално зависими от орган
на изпълнителната власт в дейността им по
разследване на престъпленията, поради което
не са нарушени конституционните принципи
на правовата държава и на разделение на
властите, и съдът не установява противоконституционност на чл. 411в НПК.
І.4.2. Относно задължението за явяване на
участниците в процеса пред специализирания
наказателен съд – чл. 411д, ал. 3 НПК
Оспорената разпоредба задължава участ
ниците в процеса да се явяват в съдебното
заседание пред специализирания наказателен
съд независимо от призоваването им пред
други съдилища или органи на досъдебното производство. Вносителите на искането
твърдят, че по този начин специализираният
наказателен съд се поставя над всички други
съдилища и държавни органи, а участниците
в процеса, независимо от задълженията си
към други органи на съдебната власт, трябва
да го предпочетат под заплахата от санкции.
Проблемът с отлагането на делата от
съдилищата, поради неявяване на някой от
участниците в процеса предвид служебна
ангажираност по други дела, е изключително
актуален в българските условия. Няма нормативно установени в законодателството правила
за поредност за явяване на участниците по
делата пред различните по вид и степен органи на съдебната власт, защото не се касае до
процесуални правила, а до правила, свързани
с организацията на работа по разглеждане
на делата. Поначало конку ренци я меж ду
съдилищата и органите на съдебното производство относно приоритетите за явяване на
участниците в процеса съществува постоянно
и преди създаването на специализирания наказателен съд. Конкуренция може да възникне
не само поради необходимостта от явяване
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на участниците в процеса по едно и също
време в различните по степен съдилища, но
и в равни по степен съдилища в различните
съдебни райони, както и при призоваване
по едно и също време в различните звена на
органите на досъдебното производство. Съображенията да бъде предпочетен един орган
на съдебната власт пред друг при призоваване
по различни дела в едно и също време могат
да бъдат различни – по-ранно получаване на
призовката, по-голяма фактическа и правна
сложност на делото, по-висок по степен орган на съдебната власт, по-голям материален
интерес на делото и пр., като възникналите
в практиката проблеми се решават също по
различен начин.
За пръв път с оспорения чл. 411д, ал. 3 НПК
в закон се урежда приоритетно явяване на
участниците в процеса по делата, разглеждани
само в един конкретен съд. Такъв факт сам
по себе си придава елемент на изключителност на този съд. Неоснователно се твърди
в искането, че участниците в процеса под
заплахата от санкция трябва да предпочитат
специализирания наказателен съд. Оспорената
разпоредба не предвижда никаква санкция
при неизпълнение на регламентираното с
нея задължение, но дори самото създаване на
подобно задължение за приоритетно явяване
в съдебно заседание пред специализирания
наказателен съд, във вреда на делата в другите съдилища и в органите на досъдебното
производство, го отличава от всички тях.
Подобно задължение, непредвидено за никой
друг орган на съдебната власт, придава на
специализирания наказателен съд не само
по-специално и по-особено място спрямо
останалите органи на съдебната власт, но му
придава и характер на привилегирован съд.
Целта, която законодателят си поставя, е
разбираема – чрез организационни мерки да
се избегне безпричинното отлагане на делата,
подсъдни на специализирания наказателен
съд, и приключването им в разумен срок.
Организацията по подготовката, разглеждането и приключването на делата е задължение
на прокурора в досъдебната фаза и на съда в
съдебната фаза. На изискването за разумен
срок са подчинени новите чл. 411г и чл. 411д,
ал. 2 НПК, които вменяват на прокурора и
съдията-докладчик задълженията да упражняват правомощията си в много по-кратки
срокове от предвидените по делата, подсъдни
на общите съдилища. Никъде обаче в Наказателно-процесуалния кодекс или в другите
процесуални закони (ГПК и АПК) не са
уредени задължения участниците в процеса
приоритетно да се явяват в определен съд
или по определен вид дела, независимо и
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във вреда на поетите от тях предварително
други служебни ангажименти по други дела
по същото време.
Специализираният наказателен съд е редовен съд от системата на съдилищата в Република България и не заема някакво специално
място спрямо останалите съдилища, прокуратури и следствени органи, за да се налага
всички участници по делата да пренебрегват
задълженията си за участие по други дела и
приоритетно да се явяват в специализирания
наказателен съд.
Оспорената разпоредба не отчита, че е
напълно възможна хипотеза, при която участ
ниците в процеса едновременно да трябва да
се явяват по дела за престъпления, посочени
в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК, едновременно в
специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и Върховния касационен съд и няма основание с
предимство винаги да се ползва най-ниският
по степен съд.
Явяването на участниците в процеса в
съдебното заседание пред специализирания
наказателен съд е важно за обществото с оглед
характера на делата, подсъдни на този съд,
защото престъпленията на организираната
престъпност са с висока обществена опасност.
Наказателните дела, свързани с организираната престъпност, наистина са специфични, но
общественият интерес от своевременното им
приключване невинаги надвишава обществения интерес от приключването на други дела.
В наказателно-правната област престъпленията, включени в предметната компетентност
на специализирания наказателен съд, не са
винаги с най-висока степен на обществена
опасност спрямо останалите правонарушения, като например подсъдни на окръжните
съдилища остават делата за държавна измяна,
диверсия и вредителство, тежко наказуемите
убийства по чл. 116 НК (с изключение на тези
по т. 10) и т.н. С по-значим обществен интерес
могат да се окажат граждански, търговски
или административни дела, които по силата
на оспорената разпоредба трябва да бъдат
пренебрегнати от участниците в процеса в
интерес на дело в специализирания наказателен съд. Не по-малко важни за участниците в
процеса и за обществото са делата, за които
законодателят е предвидил да се разглеждат
в съкратени срокове като бързи производства.
Предвиденото в чл. 411д, ал. 3 НПК приоритетно явяване в специализирания наказателен
съд неминуемо ще доведе до затруднения в
работата на други съдилища и на органите
на досъдебната фаза, както и до отлагане
на дела на това основание, в резултат на
което ще се стигне до неоправдано забавяне
на дела. Участниците по тези дела могат да
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бъдат най-различни: обвиняеми, в т.ч задържани, пострадали от престъпления, ищци
или ответници по граждански и търговски
дела, жалбоподатели по административни
дела и пр. Не съществува законова причина
разглеждането на всичките тези дела да бъде
забавено, независимо от положените усилия
от решаващия съд, и те да не приключат в
разумен срок, както и да се затрудни ефективното упражняване на правото на защита
по чл. 122, ал. 1 от Конституцията.
По горните съображения Конституционният съд счита, че оспореният чл. 411д, ал. 3
НПК е противоконституционен, защото създава привилегировано положение само на един
съд за сметка на ограничаване правото, а в
някои случаи и задължението, за явяване на
страните пред другите органи на съдебната
власт. Ограничаването на права в случая,
съпоставено с постигането на друга конституционосъобразна цел, не е пропорционално,
защото общественият интерес от своевременното приключване на делата за престъпления,
извършени от организирани престъпни групи,
невинаги надвишава обществения интерес
от приключване на други дела. Оспорената
разпоредба косвено създава предпоставки за
нарушаване на правото на защита по чл. 56
от Констит уцията и на реда за неговото
ефективно упражняване по чл. 122, ал. 2 от
Конституцията по отношение лицата, обвинени
в извършване на престъпления, подсъдни на
общите и военните съдилища.
Разпоредбата на чл. 411д, ал. 3 НПК не е
в съответствие с чл. 6 КЗПЧОС, защото ще
доведе до забавено разглеждане на други дела в
останалите общи и специализирани съдилища
и в органите на досъдебното производство и
до неприключването им в разумен срок по
смисъла на цитираната разпоредба от международния договор.
І.4.3. Относно принудителното довеждане на
вещо лице пред специализирания наказателен
съд – чл. 411д, ал. 4 НПК
Съгласно оспорения чл. 411д, ал. 4 НПК
при неявяване на свидетел или вещо лице по
неуважителна причина същият се довежда
принудително за следващия заседателен ден,
определен от съда.
Поначало редовно призованите свидетели и
вещи лица са длъжни да се явяват в съдебно
заседание, за да не стават причина за неоснователно и безпричинно отлагане на делото
и за неприключването му в разумен срок.
Санкцията за неявяване и за свидетелите,
и за вещото лице е глоба. Съгласно чл. 120,
ал. 3 НПК, чиято конституционосъобразност
не е оспорена, при неявяване без уважителни
причини за свидетелите се предвижда и довеждане принудително за разпит от службите
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на Министерството на правосъдието съгласно
чл. 71, ал. 4 НПК. Отклонение се наблюдава
при уредбата на вещите лица, защото чл. 149
НПК не предвижда принудителното им довеждане по делата, разглеждани от общите
съдилища.
Неявяването в съдебно заседание без уважителни причини на свидетелите и вещите
лица създава по един и същи начин непреодолими пречки при разглеждане на делата
и това налага те да бъдат доведени принудително, от което не следва, че се ограничава
свободата им. Ограничението на правата им
се извършва с легитимна цел – приключване
на делото в разумен срок. Задълженията към
правосъдието на свидетелите и вещите лица
са идентични (чл. 120 и чл. 149 НПК) и те
са свързани с явяването им пред съответния орган на съдебната власт, пред който са
призовани, като в интерес на правосъдието
е това задължение да бъде изпълнено. На
задължението на всички участници в процеса съответства правото и задължението на
решаващия съд да осигури изпълнението на
задължението. Поради това, когато вещото
лице не се явява доброволно без уважителни
причини и не изпълнява задължението си
към правосъдието, съдът го обезпечава, без
по този начин да засяга личната му свобода и
неприкосновеност, защитени от чл. 30, ал. 1 от
Конституцията. Ограничаването на свободата
на вещото лице е в резултат на неизпълнение
на задължението му по чл. 149, ал. 1 НПК
да се яви без уважителни причини и да даде
заключение по въпросите на експертизата,
след като е назначено с нарочен акт на съда
и не си е направило отвод. Делата в специализирания наказателен съд ще са с много
подсъдими и свидетели с оглед характера на
организираната престъпна дейност, и това
оправдава прилагане на принудителното довеждане не само относно свидетелите, но и
относно вещите лица. Оспорената разпоредба
не нарушава чл. 30, ал. 1, чл. 121 и чл. 122 от
Конституцията.
І.5. Относно даването на разрешение за
използване на специални разузнавателни средства – чл. 174, ал. 3 НПК
Разрешението за използване на специални
разузнавателни средства по дела, подсъдни
на специализирания наказателен съд, съгласно оспорения чл. 174, ал. 3 НПК се дава
предварително от неговия председател или
от изрично оправомощен от него заместникпредседател. В искането са развити доводи,
че териториалната компетентност на този съд
се разпростира върху цялата страна и председателят на съда може да дава разрешения
за използване на специални разузнавателни
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средства, независимо от данните къде е извършено престъплението, каквито права другите
председатели на съдилища нямат.
Териториалната компетентност на специализирания наказателен съд е за престъпления
на територията на страната, поради което
и възможността за даване на разрешения
за използване на специални разузнавателни средства е за престъпления, извършени
на територията на цялата страна. От това
обстоятелство не следва извод за извънредност на съда. Уредбата на специализирания
наказателен съд в тази част не се отклонява
от уредбата на общите съдилища, при които
разрешението за използване на специални
разузнавателни средства се дава предварително
от председателя на окръжния съд, а по отношение на военнослужещите – от председателя
на съответния военен съд (чл. 174, ал. 1 и 2
НПК и чл. 15, ал. 1 от Закона за специалните
разузнавателни средства (ЗСРС), ДВ, бр. 95
от 1997 г.). Идентични с общите съдилища са
редът за издаване на разрешенията, осигуряването и прилагането им, както и ограниченията
за използването им.
В искането неоснователно се твърди, че при
използването на специални разузнавателни
средства още няма образуван наказателен
процес и не може да се установи как „оперативната разработка“ ще се превърне в наказателно дело, подсъдно на специализирания
наказателен съд. Разпоредбата на чл. 173, ал. 1
НПК предвижда искането за използване на
специални разузнавателни средства да се прави от наблюдаващия прокурор до съда, тоест
вече по образувано досъдебно производство.
Специалните разузнавателни средства се използват именно в тази фаза на наказателното
производство, в която категорично не може да
се установи какво престъпление е извършил
заподозреният и конкретно извършил ли е
някое от престъпленията, визирани в чл. 411а,
ал. 1 и 2 НПК. Изрично в чл. 12, ал. 1 ЗСРС
е предвидено, че специалните разузнавателни
средства се използват по отношение на лица,
за които са получени данни и има основание
да се предполага, че подготвят, извършват
или са извършили тежки престъпления, а
не за лица, които вече са привлечени като
обвиняеми по конкретни престъпления. В
този смисъл Конституционният съд вече се е
произнесъл с Решение № 10 от 2010 г. по к.д.
№ 10 от 2010 г., с което е приел, че „в хода на
предварителното разследване, при наличието
на достатъчно доказателства, конкретно лице
може да бъде привлечено като обвиняем, но
на този етап от процесуалното развитие, това
обвинение е предназначено само временно да
определи рамките на предмета на доказване“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Въз основа на горното Конституционният
съд достига до заключението, че оспореният чл. 174, ал. 3 НПК не противоречи на
принципа на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията и на равенството на
гражданите по чл. 6, ал. 1 от Конституцията,
защото разрешението се дава от председателя
на специализирания наказателен съд, който
има идентични правомощия с председателите
на окръжните съдилища, съобразно неговата
материална и териториална компетентност.
І.6. Относно предложенията за съдебни
заседатели за специализирания наказателен
съд – чл. 68, ал. 2 ЗСВ
Вносителите на искането оспорват разпоредбата на чл. 68, ал. 2 ЗСВ, съгласно която
предложенията за съдебните заседатели за
специализирания наказателен съд се правят
от Столичния общински съвет, като твърдят,
че последният е политически орган и назначенията ще бъдат политически.
Конституционният съд намира, че няма
отк лонение в законовата у редба относно
предлагането и определянето на съдебните
заседатели от общите съдилища и тези от
специа лизи рани я наказателен съд, за да
се наблюдава извънредност на последния.
Правилото е предложенията за съдебни заседатели за съответния съд да се правят от
общинския съвет в съдебния район на този
съд (чл. 68, ал. 1 ЗСВ). Оспорената алинея
втора на чл. 68 ЗСВ не бележи отклонение от
него, като предвижда Столичният общински
съвет да прави предложенията за съдебните
заседатели за специализирания наказателен
съд, чието седалище е в гр. София (чл. 100а,
ал. 2 ЗСВ).
По-същественият момент е, че общинските
съвети само предлагат съдебните заседатели, а
съгласно чл. 68, ал. 3 ЗСВ определянето им се
извършва от общото събрание на съдиите от
съответния по-горен съд. В пълно съответствие
с реда за общите съдилища е предвиденият ред
за специализирания наказателен съд, чиито
съдебни заседатели съобразно чл. 68, ал. 3,
т. 3 ЗСВ се определят от общото събрание
на съдиите от апелативния специализиран
наказателен съд. Сходен е начинът за избор
на съдебните заседатели на специализирания
военен съд – те се предлагат от командирите
на поделенията и се определят от общото
събрание на съдиите от военно-апелативния
съд (чл. 68, ал. 4 ЗСВ).
Доводите в искането за политическа пристрастност на съдебните заседатели не са
юридически и предвид идентичната им законова уредба следва да се отнасят въобще за
съдебните заседатели във всички съдилища,
поради което съдът не ги обсъжда. Съдебните
заседатели имат еднакви права и задължения
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със съдиите (чл. 66, ал. 2 ЗСВ), като процесуалният закон предвижда законови гаранции
за безпристрастност на целия съдебен състав,
както и възможност по чл. 29, ал. 2 НПК
за мотивиран отвод на съдебен заседател
предвид предубеденост поради политическо
пристрастие.
Съдът счита по горните съображения, че
чл. 68, ал. 2 ЗСВ не е противоконституционен, защото не нарушава залегналия в чл. 8
от Конституцията принцип за разделение на
властите и ненамеса на други власти, включително на органите на местно самоуправление,
в дейността на съдебната власт чрез включване в съдебните състави на специализирания
наказателен съд на лица, които не отговарят
на необходимите изисквания, защото изборът на съдебните заседатели става от орган
на съдебната власт. Не е нарушен и чл. 117,
ал. 2 от Основния закон за независимост на
съдебната власт и подчиняване на съдебните заседатели при осъществяване на своите
функции само на закона, защото са уредени
процесуалните способи за защита на подсъдимия срещу незаконосъобразни действия на
всеки от членовете на съдебния състав.
І.7. Назначаване на съдии и прокурори в специализирания наказателен съд и специализираната
прокуратура – чл. 164, ал. 3 и 6 ЗСВ
Вносителите на искането поддържат, че
въведени те доп ъ лни телни изиск вани я за
съдиите и прокурорите в специализирания
наказателен съд и специализираната прокуратура ги поставят в „по-горна категория“.
Конституцията не съдържа правила относно
организацията на съдилищата и прокуратурата
и относно статута на съдиите и прокурорите,
а препраща в чл. 133 условията и редът за
назначаването им да се уредят със закон.
Специализираният наказателен съд, за да
бъде редовен, следва съдиите в него, както и
прокурорите в специализираната прокуратура
да се назначават съобразно същите условия
и ред, прилагани за останалите съдии и прокурори.
В Закона за съдебната власт специализираният наказателен съд е уреден в оспорения нов
раздел VІа, чл. 100а – 100е, по напълно идентичен начин с друг специализиран съд – военния
съд (чл. 95 – 100). Апелативният специализиран наказателен съд е уреден в оспорения
нов раздел VІІа, чл. 107а – 107в, по идентичен
начин с апелативния съд (чл. 101 – 107), поради
което съдът намира, че няма отклонения в
уредбата на организацията на специализирания
наказателен съд и организацията на общите
съдилища и на специализирания военен съд.
Назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаването
на съдиите и прокурорите в новосъздадени-
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те специализирани структури се извършва
съгласно чл. 160 ЗСВ от Висшия съдебен
съвет по реда, предвиден за всички съдии и
прокурори.
Различията между специализираните наказателни съдилища и специализираните прокуратури и останалите съдилища и прокуратури
се наблюдават в уредбата на условията за
заемане на длъжност и във възнагражденията.
Съдиите и прокурорите в новосъздадените
специализирани структури следва да отговарят
освен на общите условия за назначаване на
съдии и прокурори и на допълнителни условия. Съгласно оспорения чл. 164, ал. 3 ЗСВ
за съдия в специализирания наказателен съд
и прокурор в специализираната прокуратура
се назначава не „лице“, каквото е изискването
за всички други съдилища и прокуратури, а
съдия или прокурор, който има най-малко
10 години стаж, от които поне 5 като съдия
по наказателни дела, прокурор или следовател. За съдия в апелативния специализиран
наказателен съд и прокурор в апелативната
спец иа л изи ра на п рок у рат у ра оспорената
разпоредба на чл. 163, ал. 6 ЗСВ въвежда
изисквания кандидатите да са съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж,
от които поне 8 като съдия по наказателни
дела, прокурор или следовател.
Конституционният съд отбелязва, че законодателят въвежда четири допълнителни
условия за назначаване, различни от условията за назначаване на останалите съдии и
прокурори, а именно: наличие на по-дълъг
общ юридически стаж; наличие на специален
юридически стаж като съдия, прокурор или
следовател; да са били съдии по наказателни
дела и към момента на назначаване да заемат
длъжност съдия или прокурор.
Съдът счита, че въвеждането на допълнителните условия за по-дълъг общ и специален
стаж не придава на специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура
качеството на извънредни. Допълнителният
опит, според становището на Венецианската
комисия, не трябва да действа като освобождаване от изпълнение на изискването за
съществените качества, които се очаква да
притежават всички, които стават съдии и
прокурори, и това са общите изисквания за
назначаването на съдии и прокурори, найважните сред които са професионалните и
нравствените качества. Въведените завишени
изисквания са израз на намерението на законодателя в новосъздадените специализирани
звена в съдебната власт да бъдат назначени
съдии и прокурори с голям практически опит
като цяло, и в частност като съдии, прокурори и следователи. Предвидената в закона
по-висока квалификация следва по-високи
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стандарти от предвидените за останалите органи на съдебната власт, защото се предполага,
че по-дългият стаж е гаранция за по-доброто
познаване на спецификите на конкретната
дейност, макар и да не е абсолютна гаранция
за това. Изискването за общ и специален стаж
е подход и критерий на законодателя за повисок професионализъм и не представлява
нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията,
защото признакът професионализъм не е между изчерпателно изброените в него социални
признаци за недопускане на ограничение на
правата (в този смисъл Решение № 9 от 1994 г.
по к.д. № 11 от 1994 г.). Предвид това съдът
счита, че първите две допълнителни условия
не противоречат на равенството на гражданите
по чл. 6, ал. 2 от Основния закон.
Относно въведено трето допълнително
условие Конституционният съд отбелязва,
че съобразно чл. 117, ал. 2, чл. 129, ал. 1 и 3,
чл. 130, ал. 6, т. 1, 2 и 3, чл. 130а, ал. 4, чл. 132,
чл. 132а, ал. 6 и 7 и чл. 133 от Конституцията
и чл. 163 ЗСВ длъжността в съдебната система
е „съдия“. Не съществува длъжност „съдия по
наказателни дела“, както и няма съдия по друг
критерий за специализация (брачен, трудов,
административен, военен и пр. съдия). Такава
е уредбата и на длъжността „прокурор“, независимо в коя прокуратура работи съответният
прокурор. Необходимостта от въвеждане на
изискването кандидатът да е бил съдия по наказателни дела е спорна с оглед характера на
подсъдните на специализирания наказателен
съд престъпления, за които не е нужен само
подобен опит. Условие кандидатът да е съдия
по определен вид дела не се предвижда за
заемането на никоя от останалите длъжности
в органите на съдебната власт, включително
и за съдиите от Върховния касационен съд,
пред който подлежат на касационно обжалване
присъдите на специализирания наказателен
съд. Въведеното на законово ниво условие за
назначаване на съдиите в посочения съд да
са били определен период от време съдии по
наказателни дела поставя в неравно положение различните съдии, които в определени
моменти от професионалната си кариера по
обективни причини разглеж дат различни
кат егории дела. Про т ивоконст и т у ц ионно
по този начин се стеснява кръгът от съдии,
които отговарят на условията за заемане
на длъжността „съдия“ в специализирания
наказателен съд или „прокурор“ в специализираната прокуратура. Въвеждането на това
изискване поражда и практическия проблем
за съдържанието на понятието „съдия по
наказателни дела“ – дали това е съдия от
наказателна колегия, който разглежда само
наказателни дела, или е съдия от съд, в който подобна специализация не е имало или
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тя не е била възможна, поради което той
е разглеждал всякакви дела, и оттам в кои
случаи даден съдия ще бъде определен като
„съдия по наказателни дела“. В този смисъл
оспорените разпоредби в частта, с която е
въведено като условие за назначаване кандидатът да е „съдия по наказателни дела“, не е
в противоречие с Конституцията и съдът не
го обявява за противоконституционен, защото
длъжността „съдия“ е многократно уредена
на конст и т у ционно ниво. Същевременно
Конституционният съд е длъжен да отбележи
в мотивите на решението, че изискването
всъщност предполага съдията да е разглеждал
наказателни дела.
Четвъртото въведено условие, различно от
общите, е към момента на назначаване в новосъздадените специализирани звена съдиите
и прокурорите да заемат такива длъжности в
органите на съдебната власт. Условието нарушава принципа по чл. 178, ал. 1 ЗСВ Висшият
съдебен съвет чрез жребий да определя по 20
на сто от броя на свободните длъжности в
съда и прокуратурата за заемането им чрез
конкурс за първоначално назначаване, което
изключение изрично е уредено и в оспорения
чл. 178, ал. 4 ЗСВ. По този начин само в специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура, в отклонение от всички
други органи на съдебната власт, няма да
могат да се заемат длъжности чрез конкурс
за първоначално назначаване, независимо че
създаването на новите структури е обусловено
от определената като незадоволителна работа
на съдилищата и прокуратурата по делата
срещу организираната престъпност. Изискването за заемане на определена длъжност към
момента на назначаване не е израз на професионализъм за разлика от продължителността
на придобития стаж. Възможни са случаи на
временно напускане от системата на съдии
и прокурори, които могат да се върнат в нея
и да възстановят несменяемостта си, което
изрично е уредено на конституционно ниво
в чл. 129, ал. 5, и същевременно тези лица с
дълъг и богат професионален опит не могат
да кандидатстват за заемане чрез конкурс
за първоначално назначение на длъжност в
специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура. Подобно ограничение
не е въведено за Върховния касационен съд и
Върховната касационна прокуратура, както и
за останалите специализирани съдилища – военни и административни.
Конституционният съд намира, че изискването надхвърля законодателната целесъобразност и е дискриминационно, защото се нарушава принципът за равенство на гражданите
пред закон по чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Принципът е общ за цялата правна система,
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забранява произволното неравнопоставяне и
е повеля за равно третиране (Решение № 1
от 2005 г. по к. д. № 8 от 2004 г.). Забраната
за външни назначения в специализираните
наказателни съдилища и специализираните
прокуратури е дискриминационна по признака
обществено положение, тъй като ограничава
правата на всички останали юристи, които
притежават необходимия за заемане на длъжност общ и специален стаж по чл. 164, ал. 3 и
6 ЗСВ, зачетен по реда на чл. 164, ал. 8 – 10
ЗСВ. Наред с това ограничението създава
привилегии за заемащите длъжности само в
два от органите на съдебната власт, като не
допуска външни назначения, макар и само
относно малка част от свободните длъжности.
По тези съображения Конституционният
съд заключава, че чл. 164, ал. 3 и 6 ЗСВ в
частта „съдия или прокурор, който“ е противоконституционен.
І.8. Относно възнагражденията на съдиите
и прокурорите в специализирания наказателен
съд и специализираната прокуратура – чл. 233,
ал. 2, 3, 4 и 5 ЗСВ
Съдиите, прокурорите и следователите
получават основно месечно възнаграждение
съответно на заеманата длъжност или на
придобития ранг при повишаване на място
в по-горен ранг и възнаграждение. Видовете
рангове за всички съдилища и прокуратури
са уредени в чл. 233, ал. 1 ЗСВ, а отклоненията от тях – в оспорените ал. 2, 3, 4 и 5
на същия текст, съгласно които съдиите в
специализирания наказателен съд са с ранг
на съдия в апелативен съд; прокурорите в
специализираната прокуратура са с ранг на
прокурор в апелативна прокуратура; съдиите
в апелативния специализиран наказателен съд
са с ранг на съдии във Върховния касационен
съд и прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във
Върховната касационна прокуратура.
Конституционният съд счита, че повишаване на място в органите на съдебната власт не
е в нарушение на Конституцията и не поставя
съдиите и прокурорите в новосъздадените
специализирани структури в привилегировано
положение. По силата на назначенията си в
тях те ще получават по-високи възнаграждения от колегите си в равните по степен общи
и специализирани съдилища и прокуратури.
Причините за това са тежестта на делата, поголямата отговорност и натовареност, както
и степента на сигурност.
Начинът на определяне на възнагражденията на съдиите и прокурорите не е уреден
на конституционно ниво, поради което определянето им е въпрос на законодателна
целесъобразност. Законодателят определя в
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чл. 233, ал. 2 и 3 ЗСВ по-високи рангове не
само за новосъздадените специализирани
структури, но и на съдиите от Софийския
градски съд, Административния съд – град
София, и Софийския районен съд и на прокурорите от Софийската градска прокуратура
и Софийската районна прокуратура. Подобен
начин на различно определяне на длъжности
те на съдиите в съдилищата със седалище в
София е познат и на чл. 72, ал. 3 от Закона
за устройство на съдилищата (обн., ДВ, бр. 23
от 1976 г.; отм., бр. 59 от 1994 г.). На следващо
място Конституционният съд е на мнение,
че възнагражденията не са завишени по начин, който да сочи на облагодетелстване от
страна на държавата на определени съдии и
прокурори, с което да се нарушава тяхната
равнопоставеност. От значение е и фактът,
че предвидените в закона изисквания за общ
юридически стаж на съдиите и прокурорите
в специализираните звена са равни на изискванията за по-високите по степен съд и прокуратура, чийто размер на възнагражденията
ще получават.
Тези съображения дават на съда основание
да приеме, че оспорените разпоредби относно
трудовото възнаграждение не противоречат
на Конституцията, защото не нарушават равенството между съдиите и прокурорите в
новосъздадените специализирани структури и
тези в останалите общи и специални съдилища
и прокуратура и защото чл. 133 от Конституцията предоставя на законодателя да уреди
въпроса с възнагражденията на работещите
в органите на съдебната власт.
І.9. Относно прекратяването на образуваните
съдебни производства в общите съдилища – § 9
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИДНПК – ДВ,
бр. 13 от 2011 г.)
Съгласно оспорената преходна разпоредба
образуваните съдебни производства по дела,
подсъдни на специализирания наказателен
съд, по които не е даден ход на съдебното
следствие, се прекратяват от съдията-докладчик и се изпращат на съответния прокурор.
Съдът намира това законодателно разрешение за съобразено с Конституцията. Както
се посочи по-горе, правилата на подсъдността
имат голямо значение за разпределение на
делата между съдилищата и те трябва да се
спазват стриктно. Оспорената разпоредба има
действие по отношение делата за престъпления,
попадащи в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК, които
дела са образувани въз основа на обвинителни
актове, внесени в общите съдилища, защото
към този момент специализираният наказателен съд не е бил създаден. С промяната
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на подсъдността, въведена с чл. 411а, ал. 1
и 2 НПК, компетентен да разглежда делата за престъпления, изброени в посочената
разпоредба, е единствено специализираният
наказателен съд, а не общите съдилища, в
които са образувани делата. Проверката дали
делото е подсъдно на съда се извършва от
съдията-докладчик след образуването му от
председателя на съда съгласно чл. 248, ал. 2,
т. 1 НПК, която проверка може да бъде извършена до даване ход на съдебното следствие.
Оспорената разпоредба с оглед изложеното
не нарушава принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията, защото
осигурява правната сигурност чрез разглеждане от специализирания наказателен съд на
подсъдните му дела.
І.10. Относно искането за установяване на
несъответствие на оспорените разпоредби
относно създаването на специализираните
наказателни съдилища и специализираните
прокуратури с общопризнатите норми на международното право и с международните договори,
по които България е страна
В искането се твърди, че голяма част от
ЗИДЗСВ и ЗИДНПК не съответства на чл. 10
и 11 от Всеобщата декларация за правата
на човека, съгласно която „всеки човек има
право при пълно равенство на справедливо
и публично разглеждане на неговото дело
от независим и безпристрастен съд за установяване на неговите права и задължения“;
на чл. 14 от Международния пакт за граждански и политически права, съгласно който
„всички лица са равни пред съдилищата и
трибуналите и всяко лице има право при
разглеждане на каквото и да е наказателно
обвинение срещу него или при оспорване на
правата и задълженията в граждански процес
на справедливо и публично разглеждане на
делото от компетентен, независим и безпристрастен съд, установен със закон“ и на чл. 6,
ал. 1 КЗПЧОС, който предвижда правото „на
всяко лице при наличието на каквото и да е
наказателно обвинение срещу него, на справедливо и публично гледане на неговото дело
в разумен срок от независим и безпристрастен
съд, създаден в съответствие със закона“.
Вносителите на искането не са конкретизирали кои точно от оспорените разпоредби
не съответстват на посочените общопризнати
норми на международното право, съдържащи
се във Всеобщата декларация за правата на
човека, и на международните договори, по
които България е страна – Международния
пакт за граждански и политически права и
КЗПЧОС, както и не е посочено в какво се
изразява несъответствието. От искането може
да се направи извод, че специализираният
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наказателен съд, който според вносителите
е извънреден съд, няма да бъде независим
и безпристрастен съд с пълни гаранции за
защита правата на подсъдимия.
Конституционният съд намира, че за оспорените норми, за които по-горе в мотивите
не установява противоконституционност, не
е налице и несъответствие с общопризнати
норми на международното право и с международните договори, на които се позовават
вносителите на искането.
Създаването на специализиран наказателен
съд, който да разглежда дела за определени
престъпления, различни от делата за престъпления, подсъдни на общите наказателни
съдилища, само по себе си не противоречи
на посочените международни актове. В създаването на специализиран наказателен съд,
различен от съдилищата, които разглеждат
мнозинството от наказателните дела, няма
никакво противоречие с изискванията на
КЗПЧОС, тъй като разпределянето на подсъдността на делата за различните престъпления между различните съдилища е обща
характеристика на съответната правна система. Този подход е допустим от КЗПЧОС и
имплицитно се признава в чл. 2 от Протокол
7 към Конвенцията.
Използването на специализиран наказателен съд не противоречи на европейските
стандарти. На законово ниво уредбата на
новосъздадените специализирани структури
в съдебната власт отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1 КЗПЧОС. Както сочи и
Венецианската комисия в становището си,
конституирането на специализиран съд може
да породи трудности със спазване на изискванията за независимост и безпристрастност,
поради което винаги трябва да са изпълнени
всички аспекти на правото на справедлив
процес по чл. 6 КЗПЧОС. Специализираният
наказателен съд отговаря на изискванията за
редовен съд, който да бъде независим и безпристрастен, тъй като е създаден със закон,
прилага същото материално и процесуално
право като останалите съдилища и съдиите
в него се назначават съобразно условията
и реда, предвидени за останалите съдии,
което е гаранция за тяхната независимост
по смисъла на чл. 6 КЗПЧОС. Точното и
еднакво прилагане на законите по делата,
разглеждани от специализирания наказателен съд, е гарантирано и от факта, че като
касационна инстанция действа Върховният
касационен съд.
По тези съображения, след като упражни
правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 4 от
Конституцията, съдът намира искането за
неоснователно.
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ІІ. Относно същността на Висшия съдебен
съвет
Висшият съдебен съвет (ВСС) е конституционно създаден, специфичен колективен
административен орган на съдебната власт,
чиято основна цел е да осигурява независимостта є. По Конституция той е създаден, за
да осъществява кадровата политика в самостоятелната съдебна власт. Висшият съдебен
съвет е специфичен съдебен орган с точно
определени административни и организационни правомощия, от които става ясно, че
не е правосъден, а висш административен
орган, в който смисъл вече се е произнесъл
Конституционният съд с Решение № 8 от
1994 г. по к. д. № 9 от 1994 г.
Висшият съдебен съвет не е нов орган в
българската правосъдна система, като за пръв
път орган с такова наименование е създаден
през 1910 г. към министъра на правосъдието
като консултативен орган за решаване на
кадровите въпроси на съдебната система.
Цялостната идея, свързана със създаването
на ВСС с Конституцията от 1991 г., видно от
стенографските протоколи от заседанията на
VІІ Велико Народно събрание и на Комисията
за изработване на проекта за Конституция, е
избирането на съдиите, прокурорите и следователите да става по един и същи начин
от един кадрови колективен орган в самата
съдебна власт.
Второто съществено конституционно правомощие на ВСС е да приема проекта на
бюджет на съдебната власт (чл. 130, ал. 6,
т. 4 от Конституцията), което също е гаранция за отстояване на нейната независимост.
Другите правомощия на съвета, уредени на
конституционно ниво в чл. 130, ал. 6 и 7, са
по-скоро от технически характер – да организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, да определя обхвата
и структурата на годишните доклади, да ги
изслушва, приема и внася в Народното събрание. По Закона за съдебната власт той има
и други правомощия – например определя
съдебните райони.
Висшият съдебен съвет пряко обслужва
функционирането на съдебната система, а не
я ръководи, каквато е например ролята на
Министерския съвет в изпълнителната власт.
Той по Конституция няма управленски или
ръководни правомощия по отношение съдиите, прокурорите и следователите, които са
независими при изпълнение на функциите
си от останалите две власти и от Висшия
съдебен съвет, като контролът върху актовете
им се осъществява от по-горната инстанция.
Неслучайно глава шеста от Конституцията е
с наименование „Съдебна власт“, а не „Висш
съдебен съвет“, който е уреден едва в чл. 130
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от Основния закон, след уредбата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи.
Независимо от това ВСС като кадрови орган
заема съществено място сред органите на
съдебната власт, поради което той трябва
да бъде независим и да не бъде подлаган на
външен натиск от страна на законодателната
или изпълнителната власт.
С приемането на втория по ред цялостен
Закон за съдебната власт през 2007 г. се внесе
съществена промяна в дейността на ВСС, който стана постоянно действащ орган. Промяна
настъпи и в статуса на изборните членове на
съвета, които трябва да напуснат заеманата
длъжност и да преминат на работа по трудово правоотношение в съвета. Членовете на
ВСС, избрани от съдебната квота, с факта
на избора им изгубват качеството на съдии,
прокурори и следователи за времето на мандата им. Функциите, които те осъществяват
като членове на съвета, са присъщи на тези в
администрацията, независимо че се касае до
администриране в съдебната система. Поради
това и чл. 28 ЗСВ предвижда след изтичане
на мандата им те да бъдат възстановени на
заеманите от тях длъжности преди избора.
В светлината на изложеното Конституционният съд е на мнение, че ВСС е органът за
кадрово обезпечаване на съдебната система с
цел осигуряване нейната независимост. „Основополагащ принцип е, че съдебната власт е
независима – чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Една от гаранциите на тази независимост е
правото є сама да назначава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите,
прокурорите и следователите“ (вж. Решение
№ 8 от 1994 г. по к. д. № 9 от 1994 г.).
ІІ.1. Относно достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация – чл. 26а ЗСВ
Оспорената разпоредба на новия чл. 26а
ЗСВ предвижда членовете на ВСС да предприемат необходимите действия за получаване
на достъп до класифицирана информация и
въвежда забрана член на съвета, който не е
получил разрешение за достъп, да участва в
заседанията, когато се обсъждат материали
и документи, съдържащи класифицирана информация, и да не се запознава с тях.
Според вносителите на искането със създаването на чл. 26а ЗСВ органите на изпълнителната власт ще определят кои членове
на съвета могат да участват при приемането
на определени решения, защото преценката
за предоставяне на достъп е напълно субективна и не подлежи на контрол, поради което
разпоредбата противоречи на принципите на
правовата държава по чл. 4, ал. 1, на чл. 8,
129 и 130 от Конституцията.
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Искането се подкрепя от Върховния касационен съд, главния прокурор, Висшия
съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет,
Съюза на съдиите в България, Института за
модерна политика, Асоциацията за европейска
интеграция и права на човека и Български
адвокати за правата на човека. Обобщено
съображенията в становищата се свеждат до
засягане на външната независимост на съдебната власт чрез посягане върху автономията
на кадровия є орган в разрез с принципа за
разделение на властите. В някои от становищата се твърди, че избраните за членове
на съвета съдии, прокурори и следователи
запазват това си качество и попадат под изключението на чл. 39 от Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ – ДВ,
бр. 45 от 2002 г.).
Обратното становище за неоснователност
на искането в тази му част се аргументира от
Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра
на вътрешните работи, Държавната агенция
„Национална сигурност“ и Държавната комисия по сигурността на информацията, които
считат, че не бива да се създават привилегии
за членовете на ВСС поради общественото
им положение, както и че те нямат право на
достъп до класифицирана информация при
изпълнение на задълженията им, защото
изключенията относно лицата са изрично и
изчерпателно изброени в чл. 39 ЗЗКИ. Твърди
се също, че въведеното изискване не е свързано
със статуса на членовете на съвета, защото
не е условие за избора им и отказът да се
издаде разрешение за достъп не е основание
за освобождаването им.
Съгласно чл. 133 от Конституцията и чл. 1
ЗСВ целта на Закона за съдебната власт е да
уреди устройството и дейността на органите
на съдебната система и взаимодействието
помежду им, както и взаимодействието им с
органите на законодателната и изпълнителната власт, а не да урежда материя, свързана
с достъпа до класифицирана информация.
Обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на
класифицираната информация, в това число
условията и редът за предоставяне на достъп
до такава информация, са уредени в Закона
за защита на класифицираната информация,
който не е предмет на настоящото искане за
установяване на противоконституционност. Задължението за получаване на право на достъп
до класифицирана информация за всички лица
възниква от нормата на чл. 36 ЗЗКИ, съгласно която никое лице няма право на достъп
до класифицирана информация единствено
по силата на своето служебно положение с
изключение на случаите по чл. 39. Дейността
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по проучване на надеждността на лицата се
извършва от Държавна агенция „Национална
сигурност“, като службите за сигурност имат
правата по чл. 11, ал. 4 ЗЗКИ.
Оспореният чл. 26а, ал. 1 ЗСВ задължава
членовете на ВСС да предприемат необходимите действия за получаване на достъп до
класифицирана информация, което сочи, че
се има предвид извършване на обикновено
проучване за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „поверително“
по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ, защото процедурите по
разширено и специално проучване по чл. 46,
т. 2 и 3 ЗЗКИ не започват по инициатива на
проучваното лице. Подобно проучване се
прави за лицата, кандидатстващи за длъжност
или за изпълнение на конкретно възложени
задачи. В случая не се касае за изпълнение
на такива задачи, от което следва, че искането за проучване на членовете на съвета за
надеждност е за кандидатстване (заемане) на
длъжността.
Конституционният съд не споделя становището, че в чл. 39 ЗЗКИ е заложена принципната идея членовете на съвета да не бъдат
проверявани за достъп до класифицирана
информация и да разполагат с достъп до такава информация при спазване на принципа
„необходимост да се знае“. Сочената разпоредба съдържа лимитиран списък на лицата,
по отношение на които не се извършва проучване за надеждност, между които са съдиите,
прокурорите, следователите и адвокатите.
Те получават достъп по право, считано от
момента на встъпване в длъжност до всички
нива на класифицирана информация за срока
на заемане на длъжността и при спазване на
принципа „необходимост да се знае“. Следва
да се отбележи, че за съдиите, прокурорите,
следователите и адвокатите правото на достъп до класифицирана информация е само за
конкретното дело.
Конституционният съд е на мнение, че
в нарушение на принципа за разделение на
властите, за разлика от широкия кръг от лица
с достъп до класифицирана информация в
законодателната и изпълнителната власт, в
съдебната власт сред лицата, за които не се
извършва проучване за надеждност, неоснователно не са включени членовете на ВСС,
предвид характера му на автономен орган в
съдебната система. Недопустимо е от гледна
точка на прогласеното в чл. 8 от Конституцията разделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна, първите две
власти в лицето на председателя на Народното
събрание, депутатите и министър-председателят, министрите и главният секретар на
Министерския съвет, да получават право на
достъп до всички нива на класифицирана
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информация без извършване на проучване
за надеждност от компетентните държавни
органи, а членовете на ВСС да са поставени в
различно и неравностойно положение спрямо
представителите на другите две власти.
Не може да бъде споделено и становището,
че съдиите, прокурорите, следователите и
адвокатите при встъпването им като изборни
членове на съвета не губят посоченото качество, поради което остават сред лицата с достъп
до класифицирана информация по чл. 39, ал. 1,
т. 7 ЗЗКИ. Не почива на Конституцията и на
Закона за съдебната власт разбирането, че
членовете на съвета са избрани именно като
съдии, прокурори и следователи и изборът им
не е сред конституционно закрепените основания за освобождаване от длъжност съдия,
прокурор и следовател, поради което запазват придобития статус на съдии, прокурори
и следователи. Конституционният съд счита,
че едно лице едновременно не може да бъде
член на постоянно действащия административен орган на съдебната власт на основание
трудово правоотношение и да има статус на
несменяем съдия, прокурор или следовател,
но без да участва в разглеждането на дела.
Посоченото по-горе разбиране не дава отговор
на въпроса притежават ли право на достъп
до класифицирана информация изборните
членове на ВСС, които преди избора си не
са били съдии, прокурори, следователи или
адвокати, или те трябва да подадат молба
за проучване за надеждност, а оттам защо
равнопоставените членове на колективен
орган трябва да се поставят в неравностойно
положение. Не е необходимо да има изрична
норма, че изборните членове на ВСС преустановяват дейността си като съдии, прокурори и
следователи, защото този извод се налага от
самия факт на избора им и от разпоредбата
на чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗСВ, която не допуска
съдия, прокурор и следовател, докато заема
тази длъжност, да заема длъжност в държавен орган. И чл. 28 ЗСВ изрично предвижда
в едномесечен срок от изтичането или от
предсрочното прекратяване на мандата поради
подаване на оставка на член на ВСС, избран
от съдебната квота, той да бъде възстановен
на длъжност съдия, прокурор или следовател.
Член 39 ЗЗКИ не съдържа принципни идеи
(становище на ВСС), а съдържа изчерпателен
списък на лицата, за които не се извършва
проучване за надеждност, поради което той не
може да се тълкува разширително. Изброените
лица в чл. 39, ал. 1, т. 7 ЗЗКИ конкретно са
съдии, прокурори, следователи и адвокати,
а не магистрати, както се твърди в част от
становищата. Досега законите за съдебната
власт не използват понятието „магистрат“,
защото такава длъжност няма. Член 129,
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ал. 1 от Конституцията приравнява по статус
съдиите, прокурорите и следователите, но не
ги обединява в едно понятие, а още по-малко
те, като преки участници в правораздаването, следва да се обединяват в едно понятие с
членовете на ВСС.
Оспореният чл. 26а, ал. 1 ЗСВ задължава
членовете на ВСС да предприемат необходимите действия за получаване на достъп до
класифицирана информация, което сочи, че
се има предвид извършване на обикновено
проучване за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „поверително“
по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ, защото процедурите по
разширено и специално проучване по чл. 46,
т. 2 и 3 ЗЗКИ не започват по инициатива на
проучваното лице.
Систематичното място на оспорената разпоредба е в глава втора, раздел І – Правно
положение и състав на ВСС, в който раздел
се уреждат изборът, съставът, изискванията
за несъвместимост, статусът и освобождаването на членовете на съвета. От това следва,
че получаването на разрешение за достъп до
класифицирана информация се въвежда като
условие членовете на ВСС да изпълняват
служебните си задължения, произтичащи от
заеманата длъжност, а именно да участват в
заседания за разглеждане и разрешаване на
въпроси, по които са внесени материали и
документи, представляващи държавна или
служебна тайна.
Конституцията в чл. 130 не поставя изискване изборните членове на ВСС да са получили
преди избора си или да получат след него в
определен момент разрешение за достъп до
класифицирана информация. Основният закон
не предвижда в чл. 130, ал. 8 сред основанията
за прекратяване на мандата на изборен член
на ВСС отказът да се предостави разрешение
за достъп или преустановяването на достъпа.
Оспореното изменение на Закона за съдебната
власт със създаването на чл. 26а не почива на
Конституцията и представлява неправомерен и
сериозен натиск на изпълнителната власт върху
независимостта и автономията на кадровия
орган на съдебната система, а оттам и върху
цялата независима съдебна власт. Съдът констатира, че подобно изискване за получаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация до различните нива е предвидено като условие за заемане на длъжността в
области, свързани предимно с военизирани
структури. То не е поставяно като изискване
към членовете на ВСС от създаването му преди
20 години досега, включително при приемането
през 2007 г. на действащия Закон за съдебната
власт, независимо че Законът за защита на
класифицираната информация е приет през
2002 г. До процедура по проучване за надежд-
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ност на лице следва да се пристъпи, когато
това е абсолютно необходимо, а членовете на
съвета не могат да ползват класифицирана
информация, придобита чрез използване на
специални разузнавателни средства, защото
те не са свързани с работата на ВСС, а са
относими към нуж дите на наказателното
правораздаване и националната сигурност.
Проблемът с оспорения чл. 26а ЗСВ не
е, както се твърди в искането, в липсата на
съдебен контрол върху отказите за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация, защото както е приел Конституционният съд в Решение № 3 от 25.09.2002 г.
по к. д. № 11 от 2002 г. „отказването, прекратяването или отнемането на достъп до
класифицирана информация се прави въз
основа на конституционно защитени критерии – интересите на националната сигурност“.
Конституционният съд установява противоконституционност на чл. 26а ЗСВ, защото в противоречие с чл. 130, ал. 2 и 8 от
Констит уцията той на практика въвеж да
ново условие за избор и за прекратяване на
мандата на член на ВСС, каквото Основният
закон не съдържа. След като задължението
за предприемане на действия за получаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация е регламентирано в Закона за
съдебната власт в раздела, свързан със статуса
на членовете на ВСС, то наличието на разрешение придобива качеството на изискване за
заемане на длъжността. Оттам и отказът на
изборен член на съвета да поиска разрешение
за достъп до класифицирана информация,
както и отказът да му се издаде разрешение
или отнемане на разрешението, може да се
тълкува като основание за несъвместимост
със заеманата длъжност и като основание
за предсрочно прекратяване на мандата. Оспорената разпоредба визира всички членове
на ВСС, а не само изборните, поради което
тя включва и тримата му членове по право.
Последните от своя страна са съдии и прокурор, поради което съгласно чл. 39, ал. 1,
т. 7 и ал. 3, т. 3 ЗЗКИ имат по силата на
закона и служебното си положение право на
достъп до класифицирана информация само
за конкретното дело, а не въобще достъп.
Те също трябва на основание чл. 26а ЗСВ
да предприемат действия за предоставяне
на достъп до класифицирана информация и
ако такъв им бъде отказан, няма да могат да
участват в определени заседания на съвета, на
който са несменяеми членове по право през
цялото време на седемгодишния им мандат.
Възможна е и хипотеза, в която изборен член
на ВСС да не получи разрешение и това да
доведе до ограничаване на правомощията
му за определен период от мандата му и до
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трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, което е основание за
прекратяване на мандата на основание чл. 130,
ал. 8, т. 3 от Конституцията.
Съгласно чл. 117, ал. 2 от Конституцията
съдебната власт е независима. При този основен неин белег в правовата държава независимостта є не може да се накърнява чрез
поставяне на членовете на кадровия орган на
съдебната власт в зависимост чрез проучване
за надеждност. Принципът е съдебната власт
да е независима от останалите две власти,
а когато има външен контрол, той да е по
изключение и да е в изрично предвидените
от Конституцията случаи. Прилагането на
процедура за проучване за надеждност по
отношение членовете на ВСС, който е една
от гаранциите за независимост на съдебната
власт, не може да се квалифицира като акт
на сътрудничество и взаимодействие между
властите, а като акт на контрол върху органа,
който е предназначен да предотвратява злоупотреби, в т.ч. политически, при назначаването
на съдии, прокурори и следователи. Упражняването на индивидуалния мандат от членовете
на съвета не може да бъде ограничавано по
какъвто и да е начин и техният статус не
може да бъде засяган извън ограниченията,
които въвежда Основният закон.
Предвид горното Конституционният съд
намира, че с оспорената разпоредба на чл. 26а
ЗСВ е нарушен залегналият в чл. 117, ал. 2
от Конституцията принцип за независимост
на съдебната власт, както и принципите на
правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) и на разделение на властите (чл. 8 от
Конституцията), както и косвено чл. 130 от
Основния закон, който съдържа условията
за избор и освобождаване на членовете на
ВСС, поради което следва да бъде обявена
за противоконституционна.
ІІ.2. Относно отстраняването от заседание на член на Висшия съдебен съвет – чл. 35,
ал. 3 ЗСВ
С изменението на чл. 35, ал. 1 ЗСВ към
основанията, при наличието на които член
на ВСС няма право да участва в гласуването
на решение, са добавени и „други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата
безпристрастност“. При наличие на пречките
за участие в обсъждането и приемането на
решение членът на Висшия съдебен съвет е
длъжен да се отстрани сам, като обяви обстоятелствата, наложили това (чл. 35, ал. 2
ЗСВ). Съгласно оспорения чл. 35, ал. 3 ЗСВ
„когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на ВСС не се
отстрани сам, Комисията по установяване и
предотвратяване на конфликт на интереси

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

на ВСС изготвя доклад. Когато в доклада са
установени обстоятелствата по ал. 1, членът
на ВСС се отстранява по решение на съвета,
като се обявяват обстоятелствата, наложили
отстраняването“.
Вносителите на искането поддържат, че
се надхвърля конституционната рамка и след
като всички членове на съвета имат еднакви
права, е недопустимо някои от тях да бъдат
отстранени от останалите членове поради
съмнения в тяхната обективност. Считат, че
е конституционно недопустимо мнозинството
насила да отстранява своите опоненти под
„благовидния предлог“, че те са „заинтересовани“, поради което чл. 35, ал. 3 ЗСВ противоречи на принципите на правовата държава
и на чл. 130 от Конституцията.
Искането се подкрепя от Върховния касационен съд, според който може да се стигне
до отстраняване на членове от съвета без
несъмнени предпоставки за това и без възможност за ревизия, и от Висшия адвокатски
съвет, който поддържа, че ВСС няма такова
правомощие по чл. 130 от Конституцията и
лишаването на член от съвета от право на
глас представлява временно ограничаване на
мандата му.
Становище за неоснователност на искането се поддържа от Министерския съвет,
министъра на финансите, министъра на вът
решните работи, министъра на правосъдието,
главния прокурор и Съюза на юристите в
България, които не намират прекрачване на
конституционната рамка, защото принципът
на безпристрастност е принцип на правовата
държава, залегнал традиционно и в процесуалните закони, отстраняването е временно и
инцидентно, както и че се взема с решение на
мнозинството от членовете на съвета, а не е
резултат от външна намеса на законодателната
или изпълнителната власт.
Висшият съдебен съвет като орган на съдебната власт следва да спазва прогласените
в чл. 5, ал. 2 ЗСВ принципи за откритост,
достъпност и прозрачност на действията си.
Членовете на съвета трябва да изпълняват
задълженията си в интерес на обществото
честно, почтено, отговорно и безпристрастно (чл. 3, т. 10 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
(ЗПУКИ – ДВ, бр. 94 от 2008 г.). Забраната
те да участват в подготовката, обсъждането,
приемането, издаването или постановяването на актове в частен интерес произтича от
чл. 35, ал. 2 ЗСВ и чл. 8 ЗПУКИ. Когато са
налице пречки за участието им, членовете
на ВСС трябва да си направят сами отвод
(чл. 19 ЗПУКИ), за да се избегне съмнението
за пристрастност и частен интерес.
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Съгласно общото правило по чл. 20, ал. 1
ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност,
което е декларирало частен интерес, може
да бъде отстранено по конкретен повод от
изпълнение на правомощията му с писмен
акт от органа по избора или назначаването
(чл. 20, ал. 1 ЗПУКИ). Ако лицето е декларирало частен интерес по определен въпрос, но
не е отстранено, то не участва в обсъждането
и гласуването му, като решението се приема
с предвиденото мнозинство от членовете на
органа с изключване на лицето, за което е
налице конфликт на интереси (чл. 20 ЗПУКИ).
Специалният Закон за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси предвижда като действия за предотвратяване на
конфликт на интереси само самоотстраняване
на лицето или отстраняването му от органа по
избора или назначаването, които две действия
могат да бъдат предприети само при деклариран частен интерес от лицето. Соченият
закон не предвижда отстраняване от заседание
на член на държавен орган по инициатива и
решение на останалите членове на органа, и
то не при деклариран частен интерес, а при
породено съмнение в останалите членове на
органа за укрит личен интерес.
Отвод на член на ВСС при вземане на някое
от решенията му могат да искат заинтересованите страни, които участват в производството.
За ВСС важи и уреденият в чл. 10, ал. 2 АПК
принцип за безпристрастност, който изисква
длъжностно лице, което е заинтересовано от
изхода на производството или има с някои
от заинтересованите лица отношения, които
пораждат основателни съмнения в неговата
безпристрастност, да бъде отведено по свой
почин или по искане на някоя от заинтересованите страни. Искането за отвод винаги
изхожда от физическо или юридическо лице,
което стои извън решаващия орган, независимо дали той е едноличен или колективен.
То не може да изхожда от член на органа и
да е насочено срещу друг негов член, защото
такова действие противоречи на същността
на отвода. В колективните държавни органи въпросите се решават чрез гласуване и
от мнозинството, като членовете свободно
изразяват собственото си мнение и не могат
предварително взаимно да се отстраняват
или впоследствие да обжалват приетите от
органа решения.
Оспорената разпоредба е опасен прецедент
в българското законодателство. Членовете
на ВСС имат еднакви права и задължения,
защото те са равнопоставени, независимо
дали са членове по право или изборни, дали
са избрани за пълен мандат, или довършват
мандат и независимо каква длъжност са заемали, преди да придобият качеството член
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на съвета. Техният индивидуален мандат не
може да бъде прекратен предсрочно или да
бъде ограничаван трайно или инцидентно
извън посочените в Конституцията основания, включително и чрез отстраняване от
приемането на конкретни решения, макар
и под предлог за наличие на конфликт на
интереси. Членовете на конституционно създаден колективен орган на държавна власт
не могат да отстранят друг член от участие
при решаването на даден въпрос при деклариран от негова страна частен интерес, а още
по-малко това може да се допусне при липсата
на декларация и при неясно формулираните
„други обстоятелства, които пораждат съмнение в безпристрастност“.
Задължително е ВСС да работи при найголяма прозрачност, но от това не следва, че
за постигане на тази легитимна цел трябва
да се наруши мандатният принцип и да се
ограничат правомощия на член на съвета,
макар и временно. Ако член с личен интерес
не си направи самоотвод при наличие на
предпоставките по чл. 35, ал. 1 ЗСВ или не
се отведе при поискан от заинтересованите
страни отвод и вземе участие в приемането на
решение, то последното не е порочно само на
това основание, защото участието на лице с
частен интерес не е издигнато като основание
за отмяната му. При съдебно оспорване на
решението заинтересованата страна може да
поиска отмяната му като незаконосъобразно
поради допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените разпоредби само ако без участието на члена на органа
с частен интерес не са налице необходимите
кворум и мнозинство на гласовете за приемането му. Отделно от това установяването
по отношение на лицата, заемащи публични
длъжности на конфликт на интереси с влязъл
в сила акт съгласно чл. 33, ал. 1 ЗПКУИ, е
основание за освобождаването им от длъжност
по реда, определен в съответните специални
закони.
Конституционният съд не споделя изразените становища, че чл. 35 ЗСВ е в унисон с
традиционните способи на отвод и самоотвод,
познати на българските процесуални закони
и уредени съответно в чл. 22 и чл. 23, ал. 1
ГПК, чл. 29, ал. 1 НПК и чл. 33, ал. 1 АПК.
Процесуалните изисквания към правораздавателната дейност на съдилищата не могат и
не трябва да бъдат механично пренасяни към
ВСС, който не е правораздавателен орган, а
е специфичен орган на съдебната власт. При
наличие на основание за отстраняване съдиите
са длъжни сами да си направят отвод, а ако
не сторят това – отстраняване може да иска
всяка от страните в производството (чл. 23,
ал. 1 ГПК, чл. 31, ал. 2 НПК и чл. 33, ал. 1
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АПК). По въпроса за отстраняването съдът
се произнася в тайно съвещание с участието
на всички членове на състава, включително
на съдията, за когото е направено искането
за отвод (чл. 23, ал. 2 ГПК и чл. 31, ал. 4
НПК). Горното подкрепя разбирането на
Конституционния съд, че самоотводът зависи
единствено от волята на лицето, а отводът се
иска от някой от участниците в производството
и основателността му се преценява от целия
съдебен състав.
Подобно „вътрешно отстраняване“ на член
от състава на колективен орган на държавна
власт по инициатива на друг член или членове
на органа нарушава принципите на правовата
държава, защото ограничава правомощията на
отстранените членове с мотива за приемане
на безпристрастни решения. Отстраняването
не само не е демократично, а е в разрез с
конституционното разбиране за понятието
„мандат“ като осъществяване на властнически правомощия в област от трите власти
за определен период от време. Мандатните
членове на държавен орган не могат да бъдат
уволнявани, съкращавани и отстранявани под
никаква форма и никакъв предлог (в този
смисъл Решение № 13 от 2010 г. по к. д. № 12
от 2010 г.). По сходен случай Конституционният съд се е произнесъл с Решение № 13 от
2002 г. по к. д. № 17 от 2002 г., като е счел за
неприемливо с оглед принципите на правовата
държава противоконституционно да се ограничават правомощията по вече възникнал и
осъществяващ се мандат на Висшия съдебен
съвет и е приел, че член от състава на съвета,
чийто избор се оспорва, запазва правото да
участва в заседанията.
По изложените съображения Конституционният съд намира, че чл. 35, ал. 3 ЗСВ е
противоконституционен, тъй като противоречи
на принципите на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
ІІ.3. Относно начина на гласуване при назначаване на административен ръководител или
на негов заместник – чл. 171, ал. 1 ЗСВ
Атакуваното допълнение (§ 50 ЗИДЗСВ) на
чл. 171, ал. 1 ЗСВ засяга начина на гласуване
при приемане на решение от ВСС за назначаване на административен ръководител или на
негов заместник, като изрично е предвидено
явно гласуване.
В искането си народните представители
твърдят, че е налице противоречие с чл. 131
от Конституцията, който прогласява принципа
за приемане на решенията от ВСС с тайно
гласуване и няма съмнение, че административният ръководител или неговият заместник
попадат в тази хипотеза, защото те са и съдия,
прокурор или следовател. Според вносителите целта на законодателното изменение е
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членовете на съвета да бъдат поставени под
контрол и чрез медиите да бъдат злепоставени
свободомислещите, както и че при явния вот
съществува „колегиално неудобство“. Твърди
се, че тайното гласуване безспорно е по-демократично, при което човек може свободно да
изрази мнението си, без да се притеснява от
последствията, които произтичат неминуемо
при явен вот.
Искането се подкрепя в изразените становища от Висшия съдебен съвет, Върховния
касационен съд, главния прокурор, Висшия
адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, Асоциацията за Европейска интеграция
и права на човека и Института за модерна
пол и т и к а по с ъобра жен и я, и ден т и ч н и с
тези в искането. Допълнително се навеждат
доводи, че след като за предложението за
председатели на върховните съдилища и за
главен прокурор се изисква тайно гласуване, няма логика за останалите административни ръководители гласуването да е явно
(становища на Върховния касационен съд и
главния прокурор), че понятието „повишаване“ в чл. 131 от Конституцията включва
и назначаването на административен ръководител (становище на главния прокурор),
че понятието „назначаване“ по смисъла на
чл. 131 от Конституцията включва и админис
тративния ръководител, защото по време на
мандата си той продължава да осъществява
съдебна дейност (становище на Върховния
касационен съд, главния прокурор, Висшия
адвокатски съвет и Съюза на юристите в
България), че назначаването на админис
тративен ръководител се включва в общия
смисъл на понятието „назначаване“ по чл. 131
от Конституцията, а същевременно е и вид
повишение, употребено в същата разпоредба
(становище на Асоциацията за Европейска
интеграция и права на човека).
Министерският съвет, министърът на правосъдието и министърът на финансите намират искането в тази му част за неоснователно
по съображения, че в Закона за съдебната
власт е предвидена различна процедура за
избор на административни ръководители в
съответствие с разграничението, направено
в чл. 129, ал. 2 и 6 от Конституцията, като
конституционният законодател в чл. 131 е
предвидил тайно гласуване само за трите
най-висши длъжности, а по всички останали
въпроси законодателят е предвидил явно гласуване в унисон с принципите за откритост
и прозрачност при назначаванията.
Основна разпоредба, която регламентира
назначаването, повишаването, преместването
и освобождаването от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, е чл. 129,
ал. 1 от Конституцията. При посочване на
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правомощията на ВСС тази кадрова компетентност е посочена на първо място (чл. 130,
ал. 6, т. 1). И двата текста еднакво изброяват
длъжностите съдия, прокурор и следовател
като общо понятие, без да отделят, да посочват или да разграничават други длъжностни
наименования за изпълнение на това конституционно правомощие. Отделната уредба
по ал. 2 на чл. 129 от Конституцията засяга
само председателите на върховните съдилища
и главния прокурор, за които по същия ред
се прави не назначаване, а само предложение
за назначаване до президента на републиката. Посочената конституционна уредба дава
основание да се приеме, че е налице единна
процедура за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване на
всички съдийски, прокурорски и следователски
длъжности, за което ВСС задължително приема решенията си с тайно гласуване – чл. 131
от Конституцията. Този извод се потвърждава
и от друг текст на Основния закон – чл. 133,
който предоставя на законодателя да уреди
със закон конституционните правомощия
на ВСС и в него също няма посочено друго
понятие или длъжностно наименование за
назначаване и освобождаване на съдии, прокурори и следователи.
Понятието административен ръководител
е регламентирано в Конституцията със създаването на нова алинея на чл. 129 през 2003 г.
с цел да се преустанови несменяемостта на
едни и същи лица на ръководна длъжност.
Ето защо, като имаме предвид мотивите на
законодателя и систематичното място на
алинеята, при тълкуване на същата установяваме безспорно, че с нея не се урежда
нова процедура за назначаване, при това
няма израз освобождаване, а само се създава
мандатност на длъжността и възможност за
повторно избиране. Затова в ал. 6 на чл. 129
от Конституцията е направено и изрично разграничаване от условията по ал. 2, засягащи
висшите административни ръководители.
Изложеното в някои становища, че ал. 6 на
чл. 129 от Основния закон урежда различна
процедура за назначаване от тази по ал. 1
на същия член, не може да бъде споделено с
оглед на посоченото по-горе. Но дори и хипотетично да приемем, че в посочената ал. 6 е
уредена отделна процедура за назначаване с
явно гласуване на административните ръководители, защото не се обхващат от чл. 131 от
Конституцията, то освобождаването им при
условията на чл. 129, ал. 3 от Конституцията
и чл. 175 ЗСВ във връзка с чл. 129, ал. 1 и
чл. 131 от Конституцията следва да става с
тайно гласуване. Очевидно хипотезата е невъзможна. Същото се отнася в по-голяма степен,
включително относно назначаването за замест-
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ниците на административните ръководители,
които не фигурират в ал. 6 на чл. 129, а освен
това не са административни длъжности по
смисъла на чл. 167 ЗСВ. Несъстоятелни са и
аргументите в някои становища, позоваващи се
на текстове от ЗСВ за съществуващ различен
ред за назначаване и повишаване, тъй като
основания за или против конституционността
на един закон могат да се извеждат само от
конституционни принципи или конкретни
конституционни норми.
В подкрепа на изложеното следва да посочим, че не би съществувала логическа последователност на конституционната уредба,
ако тя изисква тайно гласуване при приемане
дори само на предложение за назначаване на
висшите административни длъжности и явно
гласуване за назначаване на другите административни ръководители и накрая тайно
гласуване при освобождаването им.
С оглед на изложените съображения чл. 171,
ал. 1 ЗСВ в допълнената му част с § 50 ЗДИЗСВ
относно думите „явно гласуване и“ противоречи на чл. 131 от Конституцията, поради
което искането следва да бъде уважено.
ІІ.4. Относно правомощието на Висшия
съдебен съвет да приема наредби – чл. 75, 194в
и 209а ЗСВ; § 126, ал. 1 и § 130 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗИДЗСВ (ДВ,
бр. 1 от 2011 г.)
Съгласно посочените оспорени разпоредби
от Закона за съдебната власт ВСС приема наредба за реда, по който се посочват кандидатите за съдебните заседатели, възнаграждението
им и други организационни въпроси (чл. 75),
наредба за реда за провеждане на конкурси
и избор по раздели ІІ и ІІа и за съставяне на
конкурсните комисии (чл. 194в) и наредба за
показателите и методиката за атестиране на
съдии, прокурори и следователи и на административни ръководители и заместници на
административните ръководители, за реда за
провеждане на атестирането и за определяне
на критериите за отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт
(чл. 209а). С оспорените § 126, ал. 1 и § 130
от ПЗР ЗИДЗСВ са предвидени съответно
едномесечен и тримесечен срок от влизане
на закона в сила за приемане на наредбите.
Вносителите на искането считат, че ВСС
не е законодателен орган или орган на изпълнителната власт, който съгласно Закона за
нормативните актове (ЗНА) може да издава
нормативни актове, задължителни за всички
граждани. Ако следва да се издават наредби
и правилници, произтичащи от Закона за
съдебната власт, това трябва да го направят
Министерският съвет или Министерството на
правосъдието. Поддържат, че по този начин
се „дописва“ чл. 129 от Конституцията и се
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нарушават принципите на правовата държава,
както и се нарушават чл. 4, ал. 1 и чл. 129 от
Конституцията.
За неоснователно намират искането в тази
му част Министерският съвет, Върховният
касационен съд, главният прокурор, Висшият
съдебен съвет, Висшият адвокатски съвет,
министърът на правосъдието, министърът на
финансите, министърът на вътрешните работи,
Съюзът на юристите в България. Най-общо
доводите в становищата се свеждат до това,
че компетентността на ВСС да приема подзаконови нормативни актове произтича от чл. 2
ЗНА (становище на Върховния касационен
съд); че с наредбите съветът урежда предимно
вътрешноорганизационни въпроси в системата
на съдебната власт и това е изцяло в изпълнение на правомощията му (становище на
министъра на вътрешните работи); че Висшият
съдебен съвет е върховен управленски орган
на съдебната власт и като такъв следва да има
правомощия да регламентира отношенията,
свързани с осъществяването на тази власт
(становище на министъра на финансите). В
представените от заинтересованите страни
становища няма изразени съображения в
обратния смисъл.
Дейността на органите на държавна власт
наред с организационната работа и тази по
изпълнение на законите включва и дейност по
издаването на правни актове, някои от които
имат нормативен характер. Сред основните белези на държавните органи са властническите
правомощия, които се изразяват във възможността да издават едностранно юридически
актове. Органите на изпълнителната власт
имат възможност да издават властнически
актове и едностранно да създават правила за
поведение, защото в случай на необходимост
могат да използват държавната принуда за изпълнението им. Поначало подзаконовите нормативни актове се издават от изпълнителната
власт, за да може тя чрез тях да конкретизира
законовите правила за нуждите на текущото
управление. С това право обаче не са овластени всички органи, защото това зависи от
характера на дейност на органа, както и от
степента и мястото му. Конституцията съдържа
уредба на нормативните актове, които могат
да издават някои от конституционно установените органи – Народното събрание (чл. 86),
Министерският съвет (чл. 114) и министрите
(чл. 115). Наредбите и правилниците, приемани от Министерския съвет и министрите,
са нормативни актове с присъщите на това
признаци и съгласно чл. 114, ал. 1 от Конституцията те се издават „въз основа на законите“
и „в изпълнение на законите“, т.е. издават
се от органите на изпълнителната власт. В
практиката на Конституционния съд трайно
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присъства разбирането, че административните
нормативни актове са по дефиниция актове
на изпълнителната власт (вж. Решение № 5 от
2007 г. по к. д. № 11 от 2006 г.). Нормативните
административни актове са юридически израз
на осъществяваната от органите на изпълнителната власт изпълнително-разпоредителна
дейност на държавата. Следва да се подчертае,
че наредбите като вид подзаконови актове се
отнасят предимно до гражданите и юридическите лица, а указанията, инструкциите,
методиките и правилата се отнасят обикновено до подчинените органи. В държавите с
парламентарно управление, каквато е и съвременна България, подзаконовите нормативни
актове се издават от централните органи на
изпълнителната власт – Министерския съвет
и отделните министри, защото само те, а не
други органи извън изпълнителната власт
подлежат на пряк контрол от Народното
събр ание. Такова е разбирането, заложено от
самата Конституция в специфичния институт
на приподписване на указите на президента,
защото само след поемането отговорността
от съответния министър парламентът може
да упражни пряк контрол върху такива укази
и тяхното изпълнение (вж. Решение № 13 от
1996 г. по к. д. № 11 от 1996 г.). Такава е логиката на парламентарното управление и тя
пронизва конституционната уредба и в трите
разделени власти. По тази логика и съгласно
чл. 114, ал. 1 от Конституцията подзаконовите
нормативни актове в сферата на съдебната
власт по дефиниция се издават от министъра на правосъдието (единственият изрично
присъстващ в Конституцията министър), за
да може парламентът да упражнява пряк
контрол и да търси отговорност за неговото
подзаконово нормотворчество.
Българската народна банка съгласно чл. 16
и 60 от Закона за Българската народна банка
(ДВ, бр. 46 от 1997 г.) има право в рамките
на своята компетентност да издава наредби
предвид факта, че тя е орган със специфични
важни публичноправни функции в рамките
на държавното управление. Колкото до общинските съвети като органи на местно само
управление, правото им да издават наредби за
уреждане на обществени отношения с местно
значение изрично е посочено в чл. 8 ЗНА.
Тези изключения не обезсилват правилото,
че в държава с парламентарна форма на управление подзаконовите нормативни актове
с действие върху цялата територия се издават
от централните органи на изпълнителната
власт – Министерския съвет или министрите. Конституцията е тази, която единствено
може да овласти държавен орган с нормативна компетентност. Член 2 ЗНА допуска
и възможността закон да овласти държавен
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орган да издава нормативни актове. Той няма
предвид всеки един закон, а закона, който
специално се занимава с този въпрос, и това
е Законът за нормативните актове. Ето защо
чл. 8 ЗНА овластява общинските съвети да
издават наредби, а не Законът за местното
самоуправление и местната администрация
или друг закон. След като действа закон,
в който е дадена уредба на въпросите на
нормативната компетентност, препращането
може да има предвид само него, а не въобще
всеки един закон. Недопустимо е закон да
предостави издаването на наредби на орган,
на който Конституцията или Законът за нормативните актове не предоставят нормативна
компетентност. Тълкуването, че всеки закон
може да създава нормативна компетентност на
даден орган, без това да е изрично посочено в
Конституцията или в Закона за нормативните
актове, обезсмисля последните.
Органите на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, не могат да издават
нормативни актове във връзка със своята
дейност (акад. П. Стайнов, проф. А. Ангелов,
проф. Б. Спасов, „Опит за систематизация на
подзаконовите нормативни актове в НРБ“,
сп. „Правна мисъл“, 1957 г., кн. 2). Съдебната
власт не може да създава правила за поведение, а следва да прилага законите, създавани
от законодателната власт, и подзаконовите
нормативни актове, издавани от органите на
изпълнителната власт. Съдебната власт не
може да приема подзаконови нормативни актове, а още по-малко такива може да приема
кадровият орган на тази власт, какъвто е ВСС
и който с чл. 130, ал. 6 от Конституцията е
оправомощен да издава само индивидуални
и общи административни актове. Характерът
на материята, по която се предписва ВСС да
създава правила, не изисква те бъдат облечени
във формата на нормативни актове, защото
ВСС не може да урежда условията, а само
реда за провеждане на процедурите, свързани
с назначаването на съдии, прокурори и следователи и тяхното кариерно развитие. Ето
защо вътрешните правила, приемани от ВСС,
нямат качеството на наредби и не притежават
белезите, присъщи на тези нормативни актове,
поради което не могат да носят това наименование. Поначало наименованието на всеки
нормативен акт сочи вида на акта и главния
му предмет, поради което наименованието
винаги трябва да бъде точно и правилно, а
не формално, още повече, че това е свързано
и с редица други правни последици.
Висшият съдебен съвет, освен оспорените в искането три наредби по чл. 75, 194в
и 209а ЗСВ, издава и други наредби, които
не са оспорени в искането – на основание
чл. 30, т. 16 ЗСВ той одобрява автоматизира-
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ни информационни системи за органите на
съдебната власт и приема наредба за тяхното
изграждане, внедряване, използване и развитие, а на основание чл. 403, ал. 1 ЗСВ приема
наредба за вещите лица. С всички посочени
наредби ВСС първично урежда обществени
отношения, неуредени от по-високи по степен
нормативни актове, а правилото на чл. 114 от
Конституцията е, че с подзаконови нормативни
актове могат да се регулират само вторични
обществени отношения.
Освен приемането на наредби ВСС приема и вътрешни правила – правилник за
организацията на дейността си и за своята
администрация (чл. 30, ал. 4 ЗСВ), правила
за организацията и дейността на комисиите
по професионална етика (чл. 39б, ал. 2 ЗСВ),
правила за дейността на съдиите и прокурорите
наставници (чл. 242, ал. 2 ЗСВ) и одобрява
Кодекс за етично поведение на българските
магистрати и Етичен кодекс на съдебните
служители (чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗСВ). За пръв
път Законът за съдебната власт от 1994 г. с
изменението (ДВ, бр. 29 от 2004 г.) предвижда
ВСС да издаде наредби за реда за извършване
на атестирането и за реда за провеждане на
конкурсите, както и за условията и реда за
определяне възнагражденията на вещите лица.
Конституционният съд изоставя практиката,
възприета в Решение № 13 от 2002 г. по к. д.
№ 17 от 2002 г., съгласно която не е противоконституционен чл. 129, ал. 4 ЗСВ (отм.) в
частта, с която се възлага на ВСС с наредба да
определя реда за атестация. Соченото решение
в тази му част няма мотиви, а препраща към
мотивите относно утвърждаване от ВСС на
правилата за професионална етика, приети от
съсловните организации на съдии, прокурори
и следователи, т.е. към съществено различно
правомощие на ВСС.
Разпоредбата на чл. 133 от Конституцията
предвижда организацията и дейността на ВСС,
на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за
назначаване и освобождаване от длъжност на
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и
следователите, както и за осъществяване на
тяхната отговорност да се уреждат със закон.
Конституцията предоставя компетентност на
законодателя със закон да уреди условията и
реда за назначаване и освобождаване на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните
заседатели, поради което е недопустимо това
правомощие да се делегира от законодателната власт на друг орган на държавна власт,
който да ги уреди с подзаконови нормативни
актове. Подобно делегиране на законодателна компетентност противоречи на Основния
закон и в този смисъл Конституционният съд
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вече е имал възможността да се произнесе
с Решение № 13 от 2002 г. по к. д. № 17 от
2002 г., като е приел за недопустимо от гледна точка на Конституцията Министерският
съвет да приема правилник за организацията на съдебните експертизи и дейността на
съдебните експерти, които са в неразривна
връзка с осъществяване на правосъдието и с
оглед на чл. 133 от Конституцията дейността
им следва да бъде уредена със закон.
Няма конституционна възможност законодателят да предостави другиму правомощията
да урежда обществените отношения, свързани
със съдебната власт. Уреждането по траен
начин на законодателно ниво на изброените
в чл. 133 от Конституцията обществени отношения е един от механизмите за въздействие
на законодателната върху съдебната власт. На
законово ниво за относително дълъг период от
време следва да бъдат уредени обществените
отношения, свързани с критериите и реда за
атестиране и оттам за кариерно израстване
в съдебната власт, а не това да става с често
променяни подзаконови нормативни актове,
приемани от ВСС, който е създаден да ги
прилага при осъществяване на кадровата
политика в съдебната власт.
С приемането на подзаконови нормативни
актове от орган на съдебната власт се нарушава
конституционният принцип за разделение на
властите, прогласен в чл. 8 от Конституцията, защото регулирането на обществените
отношения от съответната власт трябва да
отговаря на изискванията на Основния закон
и то е елемент от правната стабилност на
правовата държава.
При закрепване на конституционно ниво
на правомощията на ВСС чл. 130, ал. 6 не
му предоставя правомощие да издава подзаконови нормативни актове. И чл. 30, ал. 1
ЗСВ при приемането на закона не предвижда
сред правомощията, които осъществява ВСС,
подобно правомощие. Впоследствие с измененията на Закона за съдебната власт то е
уредено в чл. 30, ал. 1, т. 10 и 16, но не като
самостоятелно правомощие за издаване на
подзаконови нормативни актове, а като дописано към вече съществуващи правомощия.
Така в чл. 30, ал. 1 ЗСВ към съществуващото
правомощие на ВСС да извършва атестиране
е добавено то да става съобразно критериите,
определени с наредбата по чл. 209а ЗСВ, вместо критериите, уредени в закона, а в чл. 30,
т. 16 ЗСВ към правомощието на съвета да
одобрява автоматизираните информационни
системи на органите на съдебната власт е
добавена възможността и да приема наредба
за реда за тяхното изграждане, внедряване,
използване и развитие. Още по-малко може да
се приеме, че ВСС разполага с компетентност
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да уреди обществените отношения, свързани
със съдебните заседатели (чл. 75 ЗСВ) или с
вещите лица (чл. 403 ЗСВ), защото това са
обществени отношения, пряко свързани с
правосъдната дейност на органите на съдебната власт, и те не могат да се уреждат от
кадровия орган на тази власт.
Висшият съдебен съвет не е овластен от
Конституцията да приема наредби, с които
да дава първична правна уредба на материята по чл. 133 от Конституцията, защото той
има правомощията да приема само вътрешни
правила. Доколкото законовите положения
се нуждаят от уточняване в детайли с оглед
прилагането им, ВСС може да извършва
и външно нормотворчество, съобразено с
Конституцията и Закона за съдебната власт,
като приема правила, указания и методики,
каквито впрочем актове той е издавал в миналото, а някои от тях продължава да издава
и понастоящем.
Предвид гореизложеното Конституционният съд установява противоконституционност
на оспорените чл. 75, 194в и 209а ЗСВ, както
и на § 126, ал. 1 и § 130 ПЗР ЗИДЗСВ поради
противоречието им с принципа на правовата
държава и принципа на разделение на властите, както и с чл. 130, ал. 6 и чл. 133 от
Конституцията.
ІІІ. Относно изискванията за назначаване на
главен инспектор и инспектори в Инспектората
към Висшия съдебен съвет – чл. 42, ал. 2 и 3 и
чл. 50 ЗСВ
С оспорения чл. 42, ал. 2 ЗСВ към съществуващото изискване за избор на главен инспектор да има най-малко 15 години юридически стаж са въведени още две
изисквания: първото – главният инспектор
да има специален стаж най-малко 10 години
като съдия в окръжен или апелативен съд,
във Върховния касационен или Върховния
административен съд, прокурор в окръжна
или апелативна прокуратура, във Върховна
касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура или следовател
в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел, и второто – главният
инспектор да е съдия, прокурор или следовател.
Оспореното изменение в чл. 42, ал. 3 ЗСВ се
състои до въвеждане на изискването петима
от инспекторите освен най-малко 12 години
юридически стаж да имат в рамките на този
стаж най-малко 5 години стаж в посочените
по-горе органи (за останалите петима инспектори изискването да имат най-малко 8
години специален стаж е непроменено). След
изменението оспореният чл. 50 ЗСВ предвижда главният инспектор и инспекторите след
изтичането на мандата или при предсрочното
му прекратяване поради подаване на оставка
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да се възстановяват не на длъжността, която
са заемали, а на длъжност съдия, прокурор
или следовател не по-ниска от заеманата
преди избора.
Групата народни представители оспорват
сочените разпоредби като противоконституционни, като твърдят, че са дискриминационни
спрямо адвокати, преподаватели и всички
останали юристи, както и че противоречат на
принципите на правовата държава, на чл. 6
и 132а от Конституцията.
Искането се подкрепя от Инспектората
към Висшия съдебен съвет, Националната
следствена служба, Висшия адвокатски съвет,
Института за модерна политика и Асоциацията
за Европейска интеграция и права на човека,
които излагат аргументи, че разпоредбите са
дискриминационни.
Ми н ис т ерск и я т с ъвет, м и н ис т ърът на
правосъдието, минист ърът на финансите,
минист ърът на вътрешните работи, Върховният касационен съд и Съюзът на юрис
тите в България в становищата си считат
искането за неоснователно в тази част по
съображения, че не се съзира нетърпимо
конституционно отклонение, защото новите
изисквания за квалификация са въведени в
рамките на допустимата от Конституцията
целесъобразност. Признакът квалификация
не е дискриминационен и цели познаване на
проблемите на съдебната власт към момента
на назначаването. Твърдят, че изискването за
главен инспектор е въведено поради значимостта на функциите му да представлява и
ръководи Инспектората към ВСС.
Разпоредбата на чл. 132а от Конституцията,
създадена с четвъртата є поправка (ДВ, бр. 12
от 2007 г.), пестеливо урежда на конституционно ниво състава на Инспектората към
ВСС, начина на избор и срока на мандата на
главния инспектор и инспекторите. За разлика от условията за избор към членовете на
ВСС, които са конституционно закрепени в
чл. 130, ал. 2 от Конституцията, в чл. 132а от
Основния закон не са предвидени условията за
заемане на длъжностите главен инспектор и
инспектори. Правомощието да уреди условията
и реда за избирането и освобождаването им
чл. 132а, т. 10 от Конституцията предоставя
на законодателя и това е сторено със Закона
за съдебната власт. По подобие на чл. 130,
ал. 2 от Конституцията чл. 42, ал. 1 и 2 ЗСВ
въвежда за избор на главен инспектор същите
изисквания като за член на ВСС, а именно да
е юрист с високи професионални и нравствени
качества и с 15 години юридически стаж като
допълнителен критерий за професионализъм.
С оспорените разпоредби като гаранция за
професионализъм на главния инспектор и на
част от инспекторите се въвежда и изискване
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за специален стаж в рамките на общия юридически стаж, който според целесъобразността на законодателя може да бъде придобит
в органите на съдебната власт от окръжно
ниво нагоре. Както вече Конституционният
съд е имал възможността да се произнесе,
изискването за специален юридически стаж
е конкретизация на изискването за високи
професиона лни качества, то е изиск ване
на основание признака професионализъм и
това е съвместима с Конституцията законова
целесъобразност (вж. Решение № 8 от 1994 г.
по к. д. № 9 от 1994 г.). Ето защо оспорената
разпоредба на чл. 42, ал. 2 и 3 ЗСВ в частта,
с която се въвеждат изисквания за специален
стаж, не е противоконституционна и искането
в тази му част следва да бъде отхвърлено,
защото разпоредбата не противоречи на чл. 4,
ал. 1 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Съдът преценява като противоконституционно въведеното изискване главният инспектор
към момента на избора да е съдия, прокурор
или следовател. Безспорно, за да могат главният инспектор и инспекторите да контролират
дейността на съдебните органи в рамките на
предоставените им от Конституцията и Закона
за съдебната власт правомощия, те трябва да
познават организацията на работа на тези органи. Предвид това придобитият практически
опит при работа в тези органи е изключително
полезен, съчетан с притежаването на теоретични знания. Не е задължително обаче за
професионализма на главния инспектор непосредствено преди избора му той непременно
да работи като съдия, прокурор или следовател. Заемането на посочените длъжности
в съдебната система към конкретен момент
само по себе си не е абсолютна гаранция за
професионализъм и за най-добро познаване
работата на съда, прокуратура и следствието
едновременно. Доводите при обсъждането
на оспореното изменение, отразени в стенографските дневници на Народното събрание
от 30.12.2010 г., са, че съдиите, прокурорите
и следователите познават в по-голяма степен
действащите процесуални закони и организацията на съдебните органи. Те не се споделят
от Конституционния съд, защото органите
на съдебната власт осъществяват различни
дейности, поради което специализираният
стаж в някой от тях е предимство в работата
на главния инспектор, но не може да се твърди, че само действащите съдии, прокурори
и следователи имат актуални познания за
всички органи на съдебната власт. Понятието
„юристи“ обхваща всички юристи – лицата,
придобили образователна степен „магистри“
по право, и не може със закон да се въвеждат
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ограничения по тесен профилиран белег на
юридическата професия (вж. Решение № 3 от
1992 г. по к. д. № 30 от 1991 г.).
Разпоредбата на чл. 6 от Конституцията
прокламира равенството на всички граждани пред закона и недопускането на никакви
ограничения на правата или привилегиите,
основани на лично и обществено положение.
Създаването на неравни права на определена
група юристи – съдии, прокурори и следователи, е дискриминационна мярка и представлява
неравно третиране на останалата по-голяма
част от юристите, които притежават високите
професионални и морални качества и необходимия минимален общ и специален стаж
за заемане на длъжността главен инспектор.
Неравно е третирането на юристите и вътре в
Инспектората, тъй като към главния инспектор се предвиждат различни изисквания за
професионализъм. Той не е едноличен орган,
а е част от колективен орган, поради което
няма основателна причина само за него да се
предвижда различно изискване за професионализъм при прилагане на двойствен подход
към него и към инспекторите. Съгласно чл. 60
ЗСВ правомощията на главния инспектор
включват общо организационно и методическо
ръководство на дейността на Инспектората,
представителни функции, разпореждане със
средствата в бюджетната сметка, организиране
издаването на бюлетин, сключване и прекратяване на трудовите договори с експертите и
служителите и пр. и за изпълнението на тези
правомощия не е необходимо към момента на
избора му да заема длъжност съдия, прокурор
или следовател.
Противоконституционно е да се третират
нееднакво различните юристи, като се привилегирова една група и се създават ограничения
за останалата голяма част по критерий вид на
упражняваната професия, и то преценен към
определен момент. Длъжността на главния
инспектор е по-скоро организационна и оперативна и няма никакво основание той като
ръководител на контролен орган, създаден да
подпомага ВСС, да отговаря на повече изисквания от другите членове на същия орган и
от самите членове на ВСС.
По горните съображения разпоредбата
на чл. 42, ал. 2 ЗСВ следва да бъде обявена
за противоконституционна в частта „съдия,
прокурор или следовател, който“, защото нарушава принципа за равенство на гражданите
пред закона по чл. 6, ал. 2 от Конституцията
по признака обществено положение. Като
последица от това за противоконституционна следва да бъде обявена и разпоредбата на
чл. 50 ЗСВ в частта „съдия, прокурор или
следовател“.
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ІV. Относно § 136 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 1
от 2011 г.) в частта му, съгласно която § 20,
т. 2 от закона влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Твърди се в искането, че ЗИДЗСВ е обнародван на 04.01.2011 г., а § 136 ПЗР ЗИДЗСВ
връща времето една година назад и придава
обратно действие на закона, което е конституционно недопустимо, тъй като според
вносителите на искането целта е да се възстанови изгубеният преди една година статут
на съдебните заседатели.
Искането се подкрепя в становищата на
главния прокурор, Върховния касационен съд
и Висшия адвокатски съвет, а се оспорва от
Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра
на вътрешните работи и Съюза на юристите
в България.
Видно от стенографските дневници на
Народното събрание и докладите на Комисията
по правните въпроси, предложението за оспорената част от § 136 ПЗР ЗИДЗСВ не е
прието в комисията, а при прегласуването му
от народните представители в пленарна зала
на второ четене на законопроекта на ЗИДЗСВ
в тринадесетото извънредно заседание на
20.12.2010 г. нормата на § 136 ПЗР ЗИДЗСВ
в оспорената є част няма самостоятелно значение, поради което и не може да бъде разглеждана изолирано. Тя е неразривно свързана
с изменението на чл. 69, ал. 2 ЗСВ, съгласно
който, ако разглеждането на делото, в което
участват съдебни заседатели, продължи след
изтичане на петгодишния срок, за който те
се избират и който започва да тече от датата
на клетвата им, мандатът им продължава
до приключването на делото в съответната
съдебна инстанция.
Посоченото изменение на чл. 69, ал. 2 ЗСВ
е извършено с § 20, т. 2 ЗИДЗСВ, който не е
оспорен от вносителите на искането. Мотивите за приемане на новата алинея втора на
чл. 69 ЗСВ са изложени в пленарна зала и те
са свързани с фактите, че не са избрани нови
съдебни заседатели и не е приключило на съответната инстанция разглеждането на тежки
наказателни производства, по които вече са
разпитани много подсъдими, свидетели и вещи
лица, а в съдебните състави участват съдебни
заседатели, чийто мандат е изтекъл. За да
се избегне започване отначало на съдебните
процеси по прагматични съображения, наложени от обективна необходимост, Комисията
по правни въпроси е предложила създаването
на новата алинея втора на чл. 69 ЗСВ. Това
положение не е ново в нашата правна система. Аналогично нормативно разрешение на
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въпроса, свързан с изтичането на мандата на
съдебните заседатели, се съдържа в чл. 71 от
Закона за устройство на съдилищата (обн.,
ДВ, бр. 23 от 1976 г.; отм., бр. 59 от 1994 г.),
съгласно който съдебните заседатели продължават да изпълняват длъжността си и след
изтичане на срока, за който са избрани, до
встъпване в длъжност на новоизбраните, и
в чл. 7, ал. 2 от Наредба № 27 от 1994 г. за
съдебните заседатели, издадена от министъра
на правосъдието (обн., ДВ, бр. 105 от 1994 г.;
отм., бр. 6 от 2008 г.), съгласно който мандатът на съдебните заседатели може да бъде
удължен и те могат да продължат участието
си само по започнати наказателни дела.
Разглежданият въпрос е от голямо практическо значение, защото съгласно чл. 69, ал. 1
ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 5
години, а в чл. 258 НПК е залегнал принципът за неизменност на съдебния състав, който
изисква делото да се разглежда от един и същ
състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание, а когато някой
член от състава на съда не може да продължи
да участва в разглеждането на делото и се
налага да бъде заменен, съдебното заседание
започва отначало. Участието в разглеждане
на дело от съдебен заседател с изтекъл мандат ще доведе до опорочаване на присъдата
поради допуснато съществено нарушение на
процесуалните правила като постановена
от незаконен състав (чл. 348, ал. 1, т. 2 във
връзка с ал. 3, т. 3 НПК).
Неоспореният от вносителите чл. 69, ал. 2
ЗСВ удължава мандата на съдебните заседатели след предвидения срок. В резултат на
продължаване на мандата на съдебните заседатели, които участват в разглеждането на
неприключили дела в съответната съдебна инстанция на основание чл. 69, ал. 2 ЗСВ, считано
от влизане в сила на ЗИДЗСВ – 04.01.2011 г.
до настоящия момент, те участват в правораздавателната дейност на основание удължения
на законово ниво мандат, поради което и искането всъщност се отнася само за времето
от 01.01.2010 г. до 04.01.2011 г. Придаването на
обратна сила на чл. 69, ал. 2 ЗСВ означава, че
разпоредбата се връща назад към 01.01.2010 г.,
когато е изтекъл мандатът на избраните съдебни заседатели, и за времето от тази дата до
04.01.2011 г. се придава ново правно значение
на факта на участие на съдебните заседатели
при разглеждане на делата, независимо че
това е станало след изтичане на мандата им,
а именно приема се, че те са легитимно избрани и могат да изпълняват правомощията
си и през това време. В случая се придава
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обратно действие на една разпоредба от Закона
за съдебната власт с устройствен характер.
Касае се до допустимо изключение от правилото, а и необходимостта е изключителна,
защото се цели да се довършат започнатите
с участието на съдебни заседатели с изтекъл
мандат дела. По този начин започнатите дела
ще бъдат приключени и няма да се налага
разглеждането им да започне отначало с новоизбрани съдебни заседатели, както и ще се
обезпечи правната сигурност и стабилитетът
на постановените съдебни актове, за да не
бъдат отменени на това основание и делата
върнати за ново разглеждане. Като краен
резултат по този начин се гарантира изискването на чл. 6, ал. 1 КЗПЧОС за разглеждане
на делата в разумен срок.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията
всички нормативни актове се публикуват и
влизат в сила три дни след обнародването
им, освен когато в тях е определен друг срок.
И чл. 14, ал. 1 ЗНА допуска възможността
да се даде обратна сила на нормативен акт
по изключение, което да стане с изрична
разпоредба. Основният закон наред с прокламирането на правилото за действие на
нормативните актове за в бъдеще (ex nunc)
допуска възможността правилото да търпи
изключения в случаите, когато законодателят
счита, че трябва да се определи друг срок за
влизане в сила на закон или отделни негови
разпоредби, след тридневния срок от обнародването или преди този срок. Недопускането
на обратно действие, изрично уредено в чл. 5,
ал. 3 от Конституцията и чл. 14, ал. 3 ЗНА, се
отнася единствено до наказателните закони,
които предвиждат санкции, освен ако те са
по-леки от отменените, защото не може да се
влошава положението на наказателно отговорните лица. Правилото за неретроактивност
на правните норми трябва да се прилага във
всички случаи, когато се цели с нови правни
норми засягане на права или създаване на
задължения за минало време, но не важи за
случаите, когато от правните нормативни
актове се придобиват права. Разпоредбата на
чл. 69, ал. 2 ЗСВ има устройствен характер,
поради което не е забранено ретроактивното
є действие.
Мандатът на съдебните заседатели е определен в закона и извършената промяна с чл. 69,
ал. 2 ЗСВ е в посока на неговото удължаване,
поради което § 136 ПЗР ЗИДЗСВ цели удължаването на мандата да се приложи спрямо
изминал период от време преди изменението
на закона. Особеностите на случая и неговата
изключителност дават основание на Конституционния съд да приеме, че оспорената част
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на § 136 ПЗР ЗИДЗСВ има своето оправдание,
защото премахва една аномалия, която би
довела до непредвидими негативни правни
последици, като подобен извод съдът вече е
правил в Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9
от 1996 г. Конституционният съд вече се е
произнасял по въпроса за обратното действие
на законите, като е приел, че то не нарушава
Конституцията и тя не изключва правото
на Народното събрание да приема норми с
обратна сила. Това е рядко и нежелателно
явление, но възможността да се преуреждат
отношенията със закон с обратна сила не може
да бъде отречена, защото поначало Конституцията не изключва правото на Народното
събрание да приема норми с обратна сила и
извън изричното изключение по чл. 5, ал. 5
от Конституцията очевидно не съществува
обща забрана за други случаи. В този смисъл
са Решение № 7 от 2001 г. по к. д. № 1 от
2001 г., Решение № 9 от 1992 г. по к. д. № 4
от 1992 г., Решение № 18 от 1997 г. по к. д.
№ 12 от 1997 г. и Конституционният съд не
намира основания за промяна на практиката
си. Вносителите на искането се позовават на
постановеното от съда Решение № 14 от 2010 г.
по к. д. № 17 от 2010 г., но то е постановено
при различни факти, защото в него не става
въпрос за обратно действие на закон, а за
противоречащо на конституционните изисквания действие на законодателния орган
да легализира за минало време структурни
промени, извършени в изпълнение на обявен
за противоконституционен закон.
Атакуваната разпоредба има обратно действие и засяга статуса на съдебните заседатели
за изминал период от време, а не засяга
придобити субективни права, стабилността
на правовия ред и законовата уредба, както
и не създава санкции. Предвидената възможност правна норма от закона да ретроагира
е обусловена от извънредни обстоятелства и
е мотивирана с полза от по-висш обществен
интерес, свързан с приключването на започнатите наказателни дела, по които участват
съдебни заседатели.
По горните съображения съдът приема,
че придадената с § 136 ПЗР ЗИДЗСВ обратна
сила от 1 януари 2010 г. на чл. 69, ал. 2 ЗСВ
не противоречи на чл. 5, ал. 5 от Конституцията и не нарушава принципите на правовата
държава, а обратно – допринася за създаване
на правна сигурност и за разглеждане на делата в разумен срок, поради което искането в
тази му част следва да бъде отхвърлено като
неоснователно.
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Като се ръководи от изложеното и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията,
Конституционният съд
РЕШИ:
Обя вя ва за п ро т и воконс т и т у ц ион н и
чл. 411а, ал. 4 и чл. 411д, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; последно изменен, бр. 61 от 2011 г.).
Обявява за несъответен на чл. 6, ал. 1 от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи чл. 411д, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86
от 2005 г.; последно изменен, бр. 61 от 2011 г.).
Обявява за противоконституционни чл. 26а;
чл. 35, ал. 3; чл. 42, ал. 2 в частта „съдия,
прокурор или следовател, който“; чл. 50 в
частта „съдия, прокурор или следовател“;
чл. 75; чл. 164, ал. 3 и 6 в частта „съдия или
прокурор, който“; чл. 171, ал. 1 в частта „явно
гласуване и“; чл. 178, ал. 4; чл. 194в и 209а от
Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от
2007 г.; последно изменен и допълнен, бр. 45
от 2011 г.), както и § 126, ал. 1 и § 130 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт (ДВ, бр. 1 от 2011 г.).
Отхвърля искането в останалата му част.
Съдиите Емилия Друмева, Благовест Пунев,
Стефка Стоева и Румен Ненков са подписали
решението с особено мнение в частта относно
чл. 171, ал. 1 ЗСВ за начина на гласуване във
ВСС при назначаване на административните
ръководители в съдебната власт.
Съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
са подписали решението с особено мнение и
в частта относно чл. 42, ал. 2; чл. 50; чл. 164,
ал. 3 и 6; чл. 178, ал. 4; чл. 194в; чл. 209а
ЗСВ, § 126 и 130 ПЗР ЗИДЗСВ, както и със
становище по чл. 75 ЗСВ.
Съдия Цанка Цанкова е подписала решението с особено мнение в частта относно
чл. 42, ал. 2; чл. 50; чл. 164, ал. 3 и 6 и чл. 178,
ал. 4 ЗСВ.
Председател: Евгени Танчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 6 от 2011 г.
на конституционните съдии Емилия Друмева,
Благовест Пунев, Стефка Стоева и Румен
Ненков
Подписваме решението с особено мнение
в частта относно начина на гласуване на
членовете на ВСС при избор на административни ръководители в органите на съдебната
власт, защото считаме, че чл. 171, ал. 1 ЗСВ
в частта „явно гласуване и“ не е противоконституционен.
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Не споделяме извода на мнозинството, че
чл. 171, ал. 1 ЗСВ в оспорената част противоречи на чл. 131 от Конституцията. В решението противоречието само е отбелязано, без
да е обосновавано, а развитите доводи са за
логическа последователност и хипотетични
предположения с намесване на заместниците на административните ръководители, без
да се отчита достатъчно самостоятелността
на новата длъжност „административен ръководител“, както и тази на заместника му.
Неслучайно в решението не се цитира текстът на чл. 131 от Основния закон, на който
мнозинството се позовава при установяване
на противоконституционност на оспорената
разпоредба, съгласно който решенията на ВСС
за назначаване, повишаване, понижаване,
преместване и освобождаване от длъжност
на съдии, прокурори и следователи, както и
предложенията, които той прави по чл. 129,
а л. 2, се приемат с тайно гласу ване. От
разпоредбата е видно, че Конституцията не
изисква тайно гласуване при назначаване на
административните ръководители в органите
на съдебната власт, поради което и не приемаме, че явното гласуване по чл. 171, ал. 1
ЗСВ е противоконституционно. Обратното
означава Конституционният съд да дописва
Конституцията и да є се придава смисъл,
какъвто конституционният законодател не
є е дал.
Административният ръководител в органите на съдебната власт е създаден с чл. 129,
ал. 6 с първата поправка на Конституцията
от 2003 г. не само за да въведе мандатност на
длъжността, както се твърди от мнозинството.
Разпоредбата урежда „назначаването на административните ръководители“ по идентичен
начин на уредбата относно назначаването на
съдии, прокурори и следователи в чл. 129,
ал. 1 от Конституцията и на приемането на
предложение за назначаване на тримата ръководители по чл. 129, ал. 2 от нея. Следва да
се отбележи фактът, че административните
ръководители не са включени в кръга от
длъжности в съдебната власт, за които чл. 131
от Конституцията изисква тайно гласуване,
както при приемането на ал. 6 на чл. 129
през 2003 г., така и с изменението на чл. 131
през 2007 г., което недвусмислено сочи, че
конституционният законодател не е имал намерението да уеднакви начина на гласуване с
този, предвиден за изчерпателно изброените в
чл. 131 лица. Първата поправка на Конституцията от 2003 г. създава и няколко преходни
и заключителни разпоредби, които съдържат
самостоятелна уредба относно назначаването
на административните ръководители, в които
също няма нито дума за тайно гласуване.
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Считаме, че след изменението на Конституцията от 2003 г. съществуват три отделни
процедури за приемане на решения от ВСС
за назначаване на различните длъжности
в органите на съдебната власт. Първата по
чл. 129, ал. 1 от Основния закон е свързана
с назначаването на съдии, прокурори и следователи, което се извършва след конкурс,
проведен чрез събеседване и с таен вот като
гаранция за независимост. Не сподел яме
изразеното становище, че чл. 129, ал. 1 от
Конституцията е основна разпоредба, защото от него следва, че ал. 2 и 6 на чл. 129 за
назначаването на административните ръководители са второстепенни разпоредби. Не
споделяме изразеното мнение, че чл. 129,
ал. 1 и чл. 130, ал. 6, т. 1 от Конституцията еднакво изброяват длъжностите съдия,
прокурор и следовател като общо понятие,
без да отделят, посочват или разграничават
други длъжностни наименования. Конституцията не съдържа подобно общо понятие
„съдия, прокурор и следовател“ и изводите
на мнозинството в тази част противоречат
на Конституцията и на мотивите на настоящото решение в частта, с която е прието, че
чл. 129, ал. 1 от Конституцията приравнява
по статус съдии, прокурори и следователи,
но не ги обединява в едно понятие.
Втората процедура е по чл. 129, ал. 2 от
Конституцията относно приемане на предложение с мнозинство от две трети от членовете
на ВСС до президента на републиката за назначаване и освобождаване на председателите
на Върховния касационен съд и Върховния
административен съд и на главния прокурор,
която конституционният законодател не е
имал намерение да уеднакви с останалите
административни ръководители.
Третата процедура е по чл. 129, ал. 6 от
Конституцията и урежда назначаването на
административните ръководители в органите
на съдебната власт с мнозинство повече от
половината от членовете на ВСС. Процедурата се отнася до ръководните длъжности,
които са разграничени ясно от съдийските,
прокурорските и следователските длъжности
както на конституционно ниво от чл. 129,
ал. 1 и 6 от Конституцията, така и от чл. 163
и 167 ЗСВ. За разлика от чл. 129, ал. 1 от
Конституцията тук назначаването става след
избор, кандидатите трябва вече да са съдии,
прокурори или следователи (чл. 169 ЗСВ),
тоест те вече трябва да са назначени с тайно
гласуване от ВСС, назначаването е само за
срока на мандата и то само „надстроява“
върху първото назначение.
За решенията, приемани от ВСС в първата
и втората процедура, конституционният законодател е предвидил в чл. 131 тайно гласуване,
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а за назначаването на административните
ръководители не е предвидил този начин на
гласуване. След като Конституцията не изисква
друго, то следва да се прилага правилото за
приемане на решенията от ВСС, приложимо
съгласно чл. 34, ал. 2 ЗСВ за всички останали
решения – явното гласуване.
Не споделяме разбирането за липсата на
разлика между назначенията на съдии, прокурори и следователи, от една страна, и на
административни ръководители, от друга.
Конституцията в чл. 133 е предоставила на
законодателя със закон да уреди не само условията и реда за назначаване и освобождаване
от длъжност на съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите, както се твърди
в решението, а изцяло организацията и дейността на съдилищата, на прокурорските и
на следствените органи, в които правомощия
попада и назначаването на административни
ръководители по чл. 129, ал. 2 и 6 от Конституцията именно като ръководители на отделните звена в органите на съдебната система,
на които е възложена организацията им. На
основание конституционната делегация законодателят е предвидил в чл. 34, ал. 2 ЗСВ явно
гласуване за всички решения на ВСС извън
двата случая по чл. 131 от Конституцията, в
които изисква друго.
Оспорената разпоредба на чл. 171, ал. 1
ЗСВ не е изменителна. Тя не създава ново
правно положение, защото няма предходна
разпоредба в Конституцията или в ЗСВ, която
да предписва тайно гласуване при назначаване
на административен ръководител. Член 171,
ал. 1 ЗСВ е само допълнен с думите „явно
гласуване“, което допълнение го прави само
по-ясен, конкретен и безспорен. По същество
допълнението не е ново, а само повтаря какъв
е начинът на гласуване, уреден като принципно положение в чл. 34, ал. 2 ЗСВ. Това
повторение може да се обясни единствено със
стремежа на законодателя да акцентира върху
значението и прозрачността в назначенията
на административните ръководители в съдебната власт. От този стремеж е продиктувано
и предходното допълнение на чл. 171, ал. 1
ЗСВ (ДВ, бр. 33 от 2009 г.), свързано също с
повторение на изискването за мотивиране
решенията на ВСС.
При липса на изискване в чл. 131 за тайно
гласуване при назначаването на административните ръководители законодателят по
целесъобразност следва да уреди начина на
гласуване и той е преценил гласуването да
е явно. Този начин на гласуване е в унисон
с принципите на откритост и прозрачност,
като осигурява назначенията на административните ръководители да стават с ясно изразен вот. С явното гласуване не се нарушава
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конституционната рамка, а напротив – дава
се отговор на необходимостта от прозрачни
назначения в независимата съдебна власт.
Не споделяме довода в искането, че явното
гласуване ще злепостави свободомислещите
членове на ВСС и ще доведе до колегиалното
неудобство. Доводът не е юридически, а и
личното решение при гласуването на всеки от
членовете на съвета, които съгласно чл. 130,
ал. 2 от Конституцията и чл. 17, ал. 1 ЗСВ
са с високи професионални и нравствени
качества, не следва да се определя от начина
на упражняване на вота.
Конституционни съдии:
Емилия Друмева,
Благовест Пунев,
Стефка Стоева,
Румен Ненков
ОСОБЕНО МНЕНИЕ И СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 6 от 2011 г.
на конституционните съдии Благовест Пунев
и Румен Ненков
Не сме съгласни с взетото от мнозинството съдии решение в отделни негови части, с
които са обявени за противоконституционни
разпоредби на Закона за съдебната власт
(ЗСВ), последно изменен и допълнен със Закона за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г.
(ЗИДЗСВ), както следва:
1. Разпоредбите на чл. 42, ал. 2, чл. 50,
чл. 164, ал. 3 и 6 и чл. 178, ал. 4 ЗСВ според
нас не са противоконституционни и в частта,
с която се изисква изборът на главен съдебен
инспектор да бъде измежду действащите съдии, прокурори и следователи, а назначението
на съдия в специализиран наказателен съд,
респ. прокурор в специализирана прокуратура, да бъде само измежду действащи съдии
и прокурори. Парламентът е упражнил конституционната делегация по чл. 132, ал. 10 и
чл. 133 от Конституцията да уреди със закон
условията за избиране на главен съдебен инспектор и съдии. Решението селекцията да се
извърши от средите на самата деполитизирана
магистратура съответства на конституционно
оправдана цел – да се даде възможност на
съдебната власт да се самоорганизира в контекста на нейната независимост по чл. 117, ал. 2,
изр. 1 от Конституцията при намаляване на
възможността за партийно-политическо влияние чрез външни назначения. Действащите
съдии и прокурори повече от всички останали юристи познават актуалните проблеми
на съдебната администрация, не се нуждаят
от допълнителна правна и психологическа
подготовка относно дължимото поведение
в съдебната зала, не се осланят на минали
заслуги, а на доказани в настоящето теоре-
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тически и практически качества. Оспореното
изискване изцяло е основано на професионални
критерии, израз е на допустима законодателна
преценка по целесъобразност, поради което
не води до дискриминация на останалите
юристи по смисъла на чл. 6, ал. 2, изр. 2 от
Конституцията (в този смисъл вж. Решение
№ 8 по к. д. № 9 от 1994 г.).
Отделянето на 20 процента от свободните
щатни бройки в съда, прокуратурата и следствието за външно първоначално назначаване
чрез конкурс (чл. 178, ал. 1 ЗСВ) е законодателно решение, взето от Народното събрание в рамките на дискреционната му власт,
предоставена от чл. 133 от Конституцията.
В никакъв случай това правило не произтича пряко от самия основен закон. Затова
ограниченото му приложение по отношение
на специализираните съд и проку рат у ра,
въведено с новата ал. 4 на чл. 178 ЗСВ, не е
противоконституционно.
2. Изразяваме негативно становище по
съдържанието на мотивите на решението
във връзка с обявяване на противоконституционността на изменението на чл. 75 ЗСВ.
Наистина възлагането на Висшия съдебен
съвет да издаде наредба по отношение на съдебните заседатели е противоконституционно,
но не защото по принцип не му е позволено
да приема подзаконови нормативни актове с
вътрешноорганизационен характер, а защото
новосъздадено задължение на съвета е несъвместимо с лимитативно установените му
конституционни правомощия, определени в
чл. 130, ал. 6 и 7 от Конституцията. Затова в
решението на Конституционния съд трябваше
да се посочи, че се обявява за противоконституционно само последното изменение с
оглед възстановяване на старото положение – наредбата да се издава от министъра на
правосъдието. В тази връзка § 126 ЗИДЗСВ
следваше да се обяви за противоконституционен само в частта „§ 21“.
3. Разпоредбата на чл. 194в ЗСВ не е
противоконституционна, а чл. 209а ЗСВ е
противоконституционен частично само относно думата „показателите“. В решението е
констатирано, че освен Министерския съвет и
министрите други конституционно установени
органи също могат да приемат подзаконови
нормативни актове (наредби, правилници и
пр.) във връзка с изпълнението на възложените им властнически правомощия, макар и
такава възможност да не е изрично предвидена в Конституцията. Например по силата
на чл. 8 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
народните съвети приемат редица наредби
извън изричната делегация по чл. 141, ал. 3
и 4 от Конституцията по отношение опреде-
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ляне размера на местните данъци и такси.
Същото се отнася и за нормативните актове
на Българската народна банка (чл. 41, ал. 1,
т. 1 от Закона за Българската народна банка),
ръководството на адвокатурата (чл. 121, ал. 1
от Закона за адвокатурата) и т.н. Надяваме
се, че конституционосъобразността на тази
законодателна практика не се поставя под
съмнение от членовете на Конституционния
съд. Тук е мястото дебело да подчертаем, че
съдържанието на понятието „наредба“ като
вид подзаконов нормативен акт не е установено на конституционно ниво, поради което не
възприемаме подхода на мнозинството конституционни съдии да критикува съответната
законова делегация с адресат Висшия съдебен
съвет от позициите на чл. 7, ал. 2 ЗНА. Дори
и ЗНА обаче не изключва възможността Висшият съдебен съвет като непосредствен адресат
на ЗСВ да издава подзаконови нормативни
актове за прилагане на отделни разпоредби
или подразделения на съответния нормативен акт от по-висока степен (в случая ЗСВ),
стига да не изземва резервираната по силата
на Конституцията компетентност на законодателя и това правомощие да му е изрично
делегирано от самия закон (чл. 3 и 12 ЗНА).
Ето защо за нас остава открит въпросът на
какво конституционно основание се отрича
правото на Висшия съдебен съвет като орган,
който администрира цялата съдебна система,
да създава вътрешноорганизационни правила,
наречени от законодателя наредби, по въпроси,
които са непосредствено обвързани с изпълнението на конституционните му правомощия и
същевременно са извън изрично включените
от чл. 133 от Конституцията в предмета на
задължително законодателно регулиране. В
тази област нито един друг държавен орган,
особено орган на изпълнителната власт, не
може да разполага с компетентността да издава подзаконови нормативни актове, защото
разделението на властите и независимостта
на съдебната власт са принципи, издигнати
от самата Конституция. Впрочем правото на
Висшия съдебен съвет чрез наредба да определи реда за атестиране на магистратите е
признато изрично от Конституционния съд
(вж. Решение № 13 по к. д. № 17 от 2002 г.) и
ако се прави отстъпление от тази практика,
причините трябва ясно да бъдат посочени.
Предмет на наредбата по чл. 194в ЗСВ е редът
за провеждане на конкурси, който трябва да се
тълкува конформно с Основния закон в смисъл
на вътрешноорганизационни правила, изцяло
подчинени на установения от специалния
отраслов закон ред за назначаване на съдии,
прокурори и следователи. Същото се отнася и
за методиката за атестиране на магистратите
с наредбата по чл. 209а ЗСВ. От позициите на
Конституцията обаче е недопустимо с подза-
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конов акт (наредба) на Висшия съдебен съвет
да се установят и показателите за качеството
на работата на магистратите, защото става
въпрос за основни обществени отношения,
които съгласно чл. 133 от Конституцията
трябва да се уредят на законово ниво. Ако
нашата теза беше възприета, нямаше да се
наложи цялостно обявяване на противоконституционност на § 126 и 130 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗИДЗСВ.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев,
Румен Ненков
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 6 от 2011 г.
на конституционния съдия Цанка Цанкова
Не споделям решението на Конституционния съд:
1. Относно противоконституционността
на чл. 164, ал. 3 и 6 на Закона за съдебната
власт (ЗСВ) в частта „съдия или прокурор,
който“ и чл. 178, ал. 4 ЗСВ.
В чл. 164, а л. 3 и 6 ЗСД са посочени
условията за назначаване за съдия в специализирания наказателен съд и прокурор в
специализираната прокуратура и на съдия в
апелативния специализиран наказателен съд
и прокурор в апелативната специализирана
прокуратура. Според чл. 178, ал. 4 ЗСВ разпоредбата за определяне чрез жребий по 20
на сто от броя на свободните длъжности в
съда, прокуратурата и следствените органи
за първоначално назначаване (чл. 178, ал. 1
ЗСВ) не се прилага за свободните длъжности
в специализираните съдилища и прокуратури.
Намирам, че не е налице противоконституционност магистратите в специализирания
наказателен съд да се избират между действащите съдии и прокурори по установената
обща процедура. Посочените текстове са в
съответствие с Конституцията, резонно и
безпротиворечиво се свързват с останалите
текстове на закона и логиката на изграждане
на специализирания наказателен съд и специализираната прокуратура. Те са в рамките
на конституционната делегация и отговарят
и на целта на изменението на Закона за съдебната власт.
Всички изисквания за назначаване, различни от условията за назначаване на останалите
съдии и прокурори, които Конституционният
съд определя като допълнителни, трябва да се
разглеждат в цялост и в тяхното единство и
всички те са израз на законодателна преценка,
основана на възлагането, което Конституцията
прави в своя чл. 133. След като се приема,
че съдът не е извънреден, а специализиран
(чл. 119, ал. 1 К) и че са допустими допъл-
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нителни и различни условия за създаването,
формирането и функционирането на този съд
и прокуратура и за назначаването на съдии
и прокурори в тях и това е в границите
на конституционната рамка, позволяващо
да се изгради този съд и в съответствие с
чл. 133 К, то всяко условие, предвидено в
закона, е конституционно допустимо, щом
отговаря на изискването за законодателна
целесъобразност.
Многократно в решението на Конституционния съд се подчертава, че ЗСВ поставя
завишени изисквания към съдиите и прокурорите, а тези завишени изисквания се
определят от закона, на който е възложено
от Конституцията да реши всички въпроси
по организацията и дейността на съдебната
власт, в съответствие с чл. 8, чл. 117, ал. 1 и
2, чл. 127, чл. 129, ал. 1 на Конституцията.
Следва да се има предвид, че изрично в чл. 127,
т. 3 се посочва, че прокуратурата привлича
към отговорност и поддържа обвинението
по „наказателни дела от общ характер“ и отграничава тази дейност на прокуратурата от
участието в „граждански и административни
дела“ (чл. 127, т. 6). Няма съмнение, като се
има предвид чл. 126, ал. 1 на Конституцията, че
структурата на прокуратурата е в съответствие
с тази на съдилищата, че понятието „съдия
по наказателни дела“ е конституционно – не
само познато, но и признато изрично от Основния закон. До същия извод води и чл. 128
К, отнасящ се до следствените органи, които
изрично той включва в системата на съдебната
власт. Всичко това несъмнено се отразява на
изискванията към наказателното правосъдие
и тези, които го осъществяват, още повече,
когато се касае до специализиран съд, създаден за противодействие на организираната
престъпност.
Що се отнася до чл. 178, ал. 4 ЗСВ решението на законодателя отново е на целесъобразност, която е допустима с признаването
на специализирания наказателен съд. Уредбата
не е дискриминационна и с оглед очертаните
цели на този съд. Още повече, че и процентът
по чл. 178, ал. 1 ЗСВ се определя от закон, а
не от Конституцията и законодателят може
да предвиди различен процент, респ. да предвиди или отстрани изключението, съобразно
своята преценка за професионална годност,
като гаранция за постигане целите на съда.
При създаването на специализирания наказателен съд, който е в съдебната система и
е резултат на вътрешното преструктуриране,
положително е съдиите и прокурорите вече
да имат определения статус на такива, за да
заемат посочените длъжности и в специализирания съд. Щом има изрична конституционна
делегация, законодателят е, който прави преценката, включително и по съображения на
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континюитет в осъществяване на вида съдебна
дейност. Професионализмът не трябва да се
схваща тясно, а като общо понятие, обхващащо
всички елементи и критерии, някои от които
сочи и Конституционният съд, включително
и познаване на проблемите в тяхната връзка
и актуалност.
Развитието и усъвършенстването на съдебната система през годините са свързани с все
по-високи изисквания за знание, теоретични
и практически умения, професионална практическа подготовка, което е една гаранция за
независимост и безпристрастност. Законодателят не само не е ограничен да въвежда допълнителни изисквания, но и ограничаването
на разбирането за професионализъм не е в
съгласие с целите на реформата в системата
на съдебната власт.
2. Относно изискванията за заемане на
длъжността „главен инспектор“ – чл. 42, ал. 2
и 3 и чл. 50 ЗСВ.
Не споделям становището на Конституционния съд за противоконституционност
на разпоредбите в частта „съдия, прокурор
или следовател, който“ в чл. 42, ал. 2 и 3 и
в частта „съдия, прокурор или следовател“ в
чл. 50 ЗСВ. Подходът на законодателя е както
в посочения вече чл. 164, ал. 3 и 6 ЗСВ. Водещ
е признакът квалификация, професионализъм
и познаване на нещата в съдебната система
към момента на избора. На тези условия могат
да отговорят най-добре именно тези, които
работят в системата на съдебната власт. Изменението на чл. 42, ал. 2 и 3 ЗСВ, извършено с
параграф 13 на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 1 от 2011 г.),
е израз на законова целесъобразност, резултат
от опита в работата на инспектората и високата отговорност и очаквания към главния
инспектор. Няма противоконституционност и
в това, че изискването е различно за главния
инспектор и инспекторите, чиито функции са
различни (сравни чл. 132а К). Не може като
основание за противоконституционност да се
сочи дискриминация по причина обществено
положение (чл. 6 К), тъй като сме в област
на материя, предоставена от Конституцията
за решаване от закон. Още по-малко може
да се говори за нарушаване принципа на
равенство, тъй като изискването, посочено в
закона, е част от преценката за наличие на
професионализъм, степен на този професионализъм и е предварителна законова гаранция
за способност за удовлетворяване високите
отговорности, които са възлагат.
Констит уционосъобразност та на чл. 50
ЗСВ е свързана с възприетото относно чл. 42,
ал. 2 и 3 ЗСВ.
Конституционен съдия:
Цанка Цанкова
12532
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 66 на
Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от
2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В допълнителните и заключителните
разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Министърът на отбраната определя
ежегодно числеността на персонала по допълнителни разписания на длъжностите за
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, като общият
средносписъчен брой на назначени т е по
чл. 1, ал. 1 лица не може да бъде повече от
6 на сто спрямо утвърдената обща годишна
средносписъчна численост на персонала за
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за прилагане
на постановлението през 2012 г. се осигуряват
в рамките на одобрените средства по бюджета
на Министерството на отбраната за 2012 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на
консумацията на енергия и на други ресурси,
приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Информацията по чл. 1, т. 1 за ПСЕ,
предложени за продажба, отдаване под наем,
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лизинг или изложени за потребителите пряко
или непряко с помощта на средства за дистанционна продажба, включително интернет,
се предоставя в съответствие с приложимите
изисквания на раздели ІІІ – Х от наредбата
или на следните делегирани регламенти:
1. Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010
на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на енергийното етикетиране на домакински
съдомиялни машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г.,
стр. 1 – 16);
2. Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010
на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на енергийното етикетиране на домашни
х ла дилни у реди (ОВ, L 314, 30.11.2010 г.,
стр. 17 – 46);
3. Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010
на Комисията от 28 септември 2010 г., допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на битови перални
машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 47 – 63);
4. Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010
на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
енергийното етикетиране на телевизори (ОВ,
L 314, 30.11.2010 г., стр. 64 – 80);
5. Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011
на Комисията от 4 май 2011 г. за прилагане
на Директива 2010/30/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
енергийното етикетиране на климатизатори
(ОВ, L 178, 06.07.2011 г., стр. 1 – 72).“
§ 2. В чл. 34, ал. 1 след думите „Директива
2010/30/ЕС“ се добавя „на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
посочването на консумацията на енергия и
на други ресурси от продукти, свързани с
енергопотреблението (ОВ, L 153, 18.06.2010 г.,
стр. 4)“.
§ 3. Раздел ІІІ „Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови
хладилни уреди“ и приложение № 1 към чл. 8
се отменят.
§ 4. Раздел ІV „Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови
перални машини“ и приложение № 2 към
чл. 11 се отменят.
§ 5. Раздел VІІ „Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови
миялни машини“ и приложение № 5 към
чл. 20 се отменят.
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§ 6. Раздел ІХ „Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови
въздушни климатизатори“ и приложение № 7
към чл. 26 се отменят.
§ 7. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“ и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2010/30/ЕС;
2. Директива 94/2/ЕО, изменена с Директива на Комисията 2003/66/ЕО от 3 юли 2003 г.,
изменяща Директива 94/2/ЕО, прилагаща
Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение
на енергийното етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните
комбинации (OВ, L 170, 07.07.2003 г., стр. 10),
която се прилага до 30 ноември 2011 г.;
3. Директива 95/12/ЕО, която се прилага
до 20 декември 2011 г.;
4. Директива 95/13/ЕО;
5. Директива 96/60/ЕО;
6. Директива 97/17/ЕО, която се прилага
до 20 декември 2011 г.;
7. Директива 98/11/ЕС;
8. Директива 2002/31/ЕО, която се прилага
до 1 януари 2013 г.;
9. Директива 2002/40/ЕС.“
§ 8. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 3, който влиза в сила от
30 ноември 2011 г., § 4 и 5, които влизат в сила
от 20 декември 2011 г., и § 6, който влиза в
сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12506

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

за преобразуване на Техническия колеж – Ямбол, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, във факултет „Техника
и технологии“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Преобразува Техническия
колеж – Ямбол, в структурата на Тракийския
университет – Стара Загора, във факултет
„Техника и технологии“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Автотранспортна и земеделска
техника“ могат да продължат обучението си,
както следва:
1. Във факултет „Техника и технологии“
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Колеж – Сливен, в структурата на
Техническия университет – София, по специалността „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
3. В Добруд жанск и я технологичен колеж – гр. Добрич, в структурата на Техничес
кия университет – Варна, по специалността
„Земеделска техника и технологии“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
§ 2. Студентите от преобразувания колеж
по специалност та „Дизайн, технологии и
мениджмънт на модната индустрия“ могат
да продължат обучението си, както следва:
1. Във факултет „Техника и технологии“
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Колеж – Сливен, в структурата на
Техническия университет – София, по специалността „Производство на текстил и облекло“
за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1,
буква „а“ от Закона за висшето образование.
3. В Техническия колеж – Благоевград, в
структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, по специалността
„Моделиране, технологии и мениджмънт в
шевното производство“ за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
§ 3. Студентите от преобразувания колеж по
специалността „Автоматика, информационна
и управляваща техника“ могат да продължат
обучението си, както следва:
1. Във факултет „Техника и технологии“
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
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2. В Добруд жанск и я технологичен колеж – г р. Добрич, в ст ру к т у рата на Техническия университет – Варна, или в Колеж – Варна, в структурата на Техническия
университет – Варн а, по същата специалност
за п ри добиване на образователно-к ва лификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето
образование.
§ 4. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Електротехника“ могат
да продължат обучението си, както следва:
1. Във факултет „Техника и технологии“
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Техническия колеж – Ловеч, в структурата на Техническия университет – Габрово, или в Техническия колеж – Бу ргас, в
структурата на Университет „Проф. Асен
Златаров“ – Бургас, по същата специалност
за п ри добиване на образователно-к ва лификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето
образование.
§ 5. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Топло- и газоснабдяване“
могат да продължат обучението си, както
следва:
1. Във факултет „Техника и технологии“
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Обединен технически колеж – София,
в ст ру к т у рата на Тех ническ и я у ниверситет – София, по специалността „Промишлена
топлоенергетика“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
висшето образование.
§ 6. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Хранителни технологии“
могат да продължат обучението си във факултет „Техника и технологии“ по същата
специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование.
§ 7. Архивът на Техническия колеж – Ямбол, в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, се предоставя на Тракийския университет – Стара Загора.
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§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 322 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11,
79 и 93 от 2009 г. и бр. 31 и 95 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Техническото администриране
и поддържане на системата се извършва от
специализираните звена на администрацията
на Министерския съвет.
(2) Звената по ал. 1 са отговорни за сигурността на информацията в системата. Осигуряването є се извършва съгласно утвърдените
от главния секретар на Министерския съвет
политика, процедури и правила.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310
ОТ 18 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 334 на
Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.;
доп., бр. 31 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 87, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст числото „264 625,92“
се заменя с „275 026,76“.
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2. В т. 3 числото „126 935,49“ се заменя
със „137 336,33“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 18 НОЕМВРИ 2011 Г.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
17 ноември 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

за компенсирани промени между елементите
на кредитите по бюджета на Министерството
на отбраната за 2011 г.

12547

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 18 НОЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити в размер 6 млн. лв. по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2011 г. за текущи разходи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и
неотлож ни разходи – за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 ноември 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
12548

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава капиталовите разходи
и сумата на друго финансиране по бюджета
на Министерството на отбраната за 2011 г.
в размер 29 314 хил. лв. по доставките на
1-ви и 2-ри вертолет „Пантер“ по договора
с „Юрокоптер“ – ЕАДС, и произтичащото
от тях финансово задължение за окончателно разплащане, подлежащо на погасяване
през 2012 г.
Ч л. 2. Увели чениет о на капи та лови те
разходи по чл. 1 е за сметка на разходите за
заплати в размер 16 517,5 хил. лв. и за сметка
на икономии и преструктуриране на останалите разходи по бюджета на министерството
в размер 12 796,5 хил. лв.
Чл. 3. (1) Министърът на финансите да
извърши по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 22,
ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г. необходимите
промени по бюджета на Министерството на
отбраната за 2011 г.
(2) Разплащането на финансовото задължение по чл. 1 се предвижда и отразява по
бюджета на Министерството на отбраната за
2012 г. в намаление на друго финансиране.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 86 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и
цивилните служители по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по
Закона за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 50 и 68 от 2011 г.) пореден № 1 се
изменя така:

Б

2

1

3

март
4

април
5

май
6

юни
7

юли
8

август
9

септември
10

октомври
11

ноември
12

декември

13

общо

37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 37 200 000 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 855 36 053 857 439 523 132

февруари

януари

Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (в лв.)

1.
2.
3.
4.
5.

Обявява
Обявява
Обявява
Обявява
Обявява

ВЕСТНИК

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден.
30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден.
25 май (петък) за почивен ден, а 19 май (събота) за работен ден.
7 септември (петък) за почивен ден, а 29 септември (събота) за работен ден.
31 декември (понеделник) за почивен ден, а 15 декември (събота) за работен ден.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

за разместване на почивни дни през 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 834
ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г.

ДЪРЖАВЕН

12507

12549

“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с § 66, ал. 3
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

1. Министерство на
отбраната – общо

А

№ Първостепо пенни разред поредители
с бюджетни
кредити

„
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на
пътнотранспортни произшествия по пътищата
(ДВ, бр. 90 от 2003 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и критериите за установяване
и обезопасяване на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и
за категоризиране на безопасността на пътищата (пътната инфраструктура), отворени за
обществено ползване.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Установяването и обезопасяването
на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и изготвянето на Схема
на произшествията във всеки идентифициран
участък с концентрация на пътнотранспортни
произшествия в Република България се извършват по методика съгласно приложение № 1.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „Изпълнителната агенция
„Пътища“ (ИАП)“ се заменят с „Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ)“ и думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложение № 2“;
б) в т. 7:
аа) в буква „а“ думите „приложение № 1“
се заменят с „приложение № 2“;
бб) в буква „б“ думите „приложение № 2“
се заменят с „приложение № 3“.
2. В ал. 2 абревиатурата „ИАП“ се заменя
с „АПИ“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Съдържанието на протокола и/или
картата за всяко ПТП, настъпило на пътната
инфраструктура, е съгласно приложение № 1
към чл. 3 и приложение № 2 към чл. 4 от
Наредба № Із-41 от 2009 г. за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни
произшествия и реда за информиране между
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Министерството на вътрешните работи (МВР),
Комисията за финансов надзор и Информационния център към гаранционния фонд (ДВ, бр. 8
от 2009 г.) и в съответствие с информацията,
дадена в приложение № 4.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Главна дирекция „Охранителна
полиция“ (ГДОП), Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР създават и поддържат регистър
на участъците с концентрация на ПТП.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисия, назначена със заповед на
ръководителя на съответната администрация,
управляваща пътя, и на директора на СДВР
или на областната дирекция на МВР (ОДМВР),
на чиято територия е установен участък с
концентрация на ПТП, или на упълномощени
от тях лица, извършва оглед на участъците с
концентрация на ПТП. В състава на комисията
задължително се включват представители на
АПИ, на съответните общински администрации
и на службите за контрол на МВР.“
2. В ал. 2 абревиатурата „ДНСП“ се заменя
с „ОДМВР/СДВР“.
§ 7. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. Оценката, която се извършва от
експертен екип при огледа на място, включва:
1. описание на пътния участък;
2. препратка към евентуални предходни
доклади за същия пътен участък;
3. анализ на протоколите за ПТП;
4. брой на произшествията, на смъртните
случаи и на ранените лица през предходните
три години;
5. списък на потенциалните мерки за отстраняване на недостатъците, които следва
да бъдат приложени в рамките на различни
периоди от време, в т.ч.:
а) премахване или обезопасяване на постоянните препятствия в крайпътната зона;
б) намаляване на ограниченията на скоростта
и засилено прилагане на такива ограничения
на местно равнище;
в) подобряване на видимостта при различни
атмосферни условия и осветеност;
г) подобряване на оборудването за обезопасяване в крайпътната зона посредством
ограничителни системи за пътища;
д) подобряване на съгласуваността, видимостта и разпознаваемостта, както и подходящо разполагане на пътната маркировка (включително
профилирани и структурни пътни маркировки),
пътните знаци, светлинните сигнали и другите
средства за сигнализиране;
е) обезопасяване срещу свличане на камъни, земни и снежни маси, както и срещу
снегонавяване;
ж) подобряване на експлоатационното състояние на настилките;
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з) препроектиране на ограничителни системи
за пътища;
и) осигуряване на нови и/или подобряване
на съществуващи съоръжения, вкл. разположените в средната разделителна ивица на пътя;
противозаслепителни съоръжения, знаци и др.;
й) промени в организацията за движение в
участъци, разрешени за изпреварване;
к) усъвършенстване на кръстовищата, включително и при железопътни прелези;
л) промяна на трасето на пътя;
м) промяна на широчината на пътя чрез
добавяне на твърди банкети;
н) монтиране на системи за управление и
контрол на движението;
о) намаляване на потенциалните конфликти
с уязвими участници в движението;
п) привеждане на пътя в съответствие с
действащите стандарти за пътно проектиране;
р) възстановяване или подмяна на настилките;
с) използване на пътни знаци с променящи
се съобщения;
т) внедряване и подобряване на интелигентните транспортни системи и на телематичните
услуги за целите на оперативната съвместимост,
както и за целите на сигнализиране на спешни
случаи.“
§ 8. В чл. 10, ал. 1, т. 2 абревиатурата „ИАП“
се заменя с „АПИ“.
§ 9. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
„1. за пътните участъци от републиканските
пътища – в рамките на утвърдените годишни
размери на разходите, посочени в бюджета на
АПИ, съгласно чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с
Постановление № 245 на Министерския съвет
от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.);“.
§ 10. В чл. 12, ал. 1, т. 1 абревиатурата
„ИАП“ се заменя с „АПИ“.
§ 11. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 14, ал. 2 от Закона за движението по пътищата във връзка с чл. 36з, ал. 3 от Закона
за пътищата.“
2. Параграфи 2 и 3 се отменят.
3. Създават се § 5 и 6:
„§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на т. 6, 7 и 9 от приложение № 4 към
чл. 5, ал. 3, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.
§ 6. Тази наредба въвежда разпоредби на
Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
управлението на безопасността на пътните
инфраструктури.“
§ 12. Създава се ново приложение № 1 към
чл. 3:
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„Приложение № 1
към чл. 3
МЕТОДИК А
за установяване и обезопасяване на участъците
с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата в Република България и
за изготвяне на Схема на произшествията във
всеки идентифициран участък с концентрация
на пътнотранспортни произшествия
І. Общи положения
1. Методиката има за цел откриването и
обезопасяването на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия (УКПТП) в
Република България чрез извършване на следните
дейности:
а) събиране и натрупване на достатъчно и
достоверна информация за условията, при които
настъпват пътнотранспортните произшествия в
обхвата на участъците с концентрация на ПТП,
и за последиците от тях;
б) анализиране на наличните статистически
данни и установяване на причините за наблюдаваната пътнотранспортна аварийност в идентифицираните УКПТП;
в) изготвяне на препоръки и изпълнение на
подходящи мерки в участъците с концентрация на
ПТП, с което да се намали техният бъдещ брой,
както и броят на произшествията, възникващи в тях;
г) подпомагане на органите на пътната полиция.
2. С методиката се определят:
а) критериите за установяване (идентифициране)
и категоризиране на участъците с концентрация
на пътнотранспортни произшествия по пътищата
на Република България;
б) начинът на попълване и схематично представяне на данните, изисквани с наредбата, за
откритите участъци с концентрация на ПТП,
както и за всяко пътнотранспортно произшествие,
настъпило в изследваните УКПТП, и необходими
за достоверен анализ на ПТП в УКПТП.
3. При идентифициране и категоризиране на
участъците с висока концентрация на произшествия
и при категоризиране на безопасността на пътната
мрежа се спазват следните изисквания:
3.1. Идентифициране на пътни участъци с висока концентрация на ПТП
При идентифицирането на пътни участъци с
висока концентрация на ПТП се вземат предвид
най-малко:
3.1.1. броят на ПТП, предизвикали смъртни
случаи през предходните години;
3.1.2. броят на ПТП, отчитани за определена
дължина на участъка от пътя, спрямо интензивността на движението;
3.1.3. броят на ПТП в обхвата на кръстовищата.
3.2. Категоризация на идентифицираните участъци
При анализа на идентифицираните участъци
за категоризиране на безопасността на пътната
мрежа се вземат предвид потенциалните икономии
на разходите, свързани с произшествия. Пътните
участъци се категоризират. За всеки клас пътища
пътните участъци се анализират и категоризират
съобразно факторите, свързани с безопасността,
както следва:
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3.2.1. концентрация на ПТП;
3.2.2. интензивност и състав на движението.
За всеки клас пътища категоризирането на безопасността на пътната мрежа води до съставяне на
приоритетен списък от пътни участъци, за които
се смята, че подобряването на инфраструктурата
ще бъде високоефективно.
Таблица 1
Количествени критерии за определяне на УКПТП,
в случай че Т = 1 година и И дв. > 2000 МПС/ден.
Среднодневна
Необходим брой ПТП в пъинтензивност на
тен участък с дължина
движението за 300 м 600 м 800 м 1000 м
година (МПС/
ден.)
От 2000 до 4000

3

4

5

6

От 4000 до 6000

4

5

7

8

От 6000 до 8000

5

7

9

11

Над 8000
6
8
11
13
Забележка. Определеният брой ПТП за определен пътен участък се получава чрез интерполация.
ІІ. Идентифициране на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия
1. Участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия се идентифицират по области
от секторите „Пътна полиция“ към ОД на МВР и
отдел „Пътна полиция“ при СДВР от служителите,
работещи по организация на движението или по
контрол на пътното движение.
2. Идентифицирането на участък от пътя като
УКПТП се осъществява след сравняване на определения в методиката брой ПТП с действително
настъпилите произшествия в конкретния пътен
участък. Ако настъпилите в участъка ПТП са
повече от определения брой за класифицирането
му като УКПТП или равни на този брой, се приема, че същият е участък с концентрация на ПТП
съгласно ІV. „Критерии за идентифициране на
участъците с концентрация на пътнотранспортни
произшествия по пътищата“.
3. Определеният брой ПТП, необходими за определяне на конкретен пътен участък като такъв с
концентрация на ПТП (табл. 1), е в зависимост от:
а) актуалната интензивност на движението;
б) дължината на разглеждания участък;
в) интервала от време, за който се изследват
данните от статистиката.
4. Броят на настъпилите ПТП в идентифицирания пътен участък се взема от официалната
статистика на МВР.
5. Администрацията, управляваща пътя, предоставя за ползване на отдел „Пътна полиция“ – СДВР,
и на секторите „Пътна полиция“ към ОД на МВР
актуалните данни за средноденонощната интензивност на движението.
6. Началото и краят на пътните участъците с
концентрация на ПТП се определят съгласно километража на пътя, като се изисква изпълнението
на следните работни етапи:
а) отделяне на масива от произшествията по обследвания път чрез системата АИС – ПТП – МВР;
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б) анализиране на получения масив с цел
конкретизиране на пътните отсечки (начало,
край и дължина), в обхвата на които се забелязва
натрупване на пътнотранспортни произшествия;
в) сравняване броя на ПТП, настъпили във
всяка от отсечките, с необходимия за определянето им като УКПТП, за да се изясни кои от тях
са участъци с концентрация на пътнотранспортни
произшествия (табл. 1).
ІІІ. Анализ на пътнотранспортните произшествия в участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия
1. Изискваните с наредбата данни, отнасящи
се за участъците с концентрация на ПТП, както и
тези за настъпилите в тях пътнотранспортни произшествия се представят таблично (табл. 2, 3 и 4).
2. Табличните форми са три, като:
а) първата таблична форма (табл. 2) съдържа
списък с откритите участъци и документираната
за тях информация; таблица 2 се изпраща във
файл, отделен от този за табл. 3;
б) втората и третата таблична форма (табл. 3 и
4) съдържат най-важните данни за регистрираните
в обхвата на всеки участък произшествия – основа
за анализа на ПТП в УКПТП.
Таблица 3 се попълва за всеки участък от пътната
мрежа, идентифициран като УКПТП, като броят в
табл. 3 е равен на броя на установените УКПТП.
Таблица 4 се попълва за всеки участък в населените места.
3. Табличните форми се допълват от кратък
анализ на разпределението на произшествията за
всеки участък с концентрация на ПТП.
4. Относителният показател на аварийност UR
съгласно приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 6 и
т. 7, буква „а“ се изчислява по формулата:
Urc = (Z . 1 000 000) / (T . Q . L) (бр. ПТП/1
млн. авт. км),
където:
Z е броят на ПТП, случили се в изследвания
пътен участък за едногодишен период от време;
Q – средноденонощната интензивност на движението за същия период от време (МПС за
денонощие);
L – дължината на пътния участък (км);
Т – броят на дните, за които са настъпили Z на
брой пътнотранспортни произшествия, т.е. Т = 365.
5. Тежестта на пътнотранспортните произшествия, настъпили в открития участък (табл. 2), се
определя като отношение между броя на тези от
тях, при които има убити и/или ранени лица, и
общия брой произшествия.
6. Информацията, дадена в табл. 2, 3 и 4, е
съобразена с изискванията на наредбата.
7. Табличните форми и краткият анализ се
изготвят ежегодно по области и се предоставят
на ГДОП – отдел „Пътна полиция“, на АПИ и на
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология – МВР.
8. Информацията за УКПТП, както и тази за
произшествията във всяко УКПТП и краткият анализ се съхраняват и натрупват в масив (регистър
на УКПТП) на столично и областно ниво – отдел
„Пътна полиция“ при СДВР и в секторите „Пътна полиция“ към ОД на МВР, и на национално
ниво – в ГДОП – отдел „Пътна полиция“.
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Таблица 2
Участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, настъпили по пътищата извън населени
места в област .......................... за 20.... г.
Идентификационен
номер на
участъка

Клас
и номер
на
пътя

1

2

Начало Край на Дължи- Интензив- Общ
на
УКПТП
на на
ност на
брой
УКПТП (км и
участъдвиженина
(км и
метри) ка – Lуч. в
ето
ПТП
метри)
метри (до (МПС на
1000)
денонощие)
3

4

5

6

7

Брой
на
убитите
лица

8

Брой Относите Тежест
на
лен пока- на ПТП
ране- зател на
ните
аварийлица
ност UR
9

10

11

Таблица 3
Информация за пътнотранспортните произшествия, настъпили в УКПТП с идентификационен номер
................... в област ............................................ през 20...... г.
Данни за ПТП

Номер на възникналите произшествия в УКПТП с идентификационен номер ......................
1

1. Дата
2. Часово време
3. Километрично положение на ПТП
4. Посока на пътуване
5. Вид на произшествието
6. Последици от ПТП
7. Възраст и състояние на участъка
с концентрация на ПТП
8. Вид на превозните средства:
– превозно средство 1
– превозно средство 2
9. Състояние на пътното превозно
средство (ППС):

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Номер на възникналите произшествия в УКПТП с идентификационен номер......................
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

– ППС 1
– ППС 2
10. Състояние на времето
11. Състояние на пътната настилка
12. Осветеност на мястото на ПТП
13. Видимост на пътя и на неговите
принадлежности
14. Съществуващи ограничения и забрани съгласно Закона за движението
по пътищата
Таблица 4
Информация за пътнотранспортните произшествия, настъпили в УКПТП с идентификационен
номер ................... в населено място ............................................ през 20 ...... г.
Данни за ПТП

Номер на възникналите произшествия в УКПТП с идентификационен номер......................
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Дата
2. Часово време
3. Километрично положение на ПТП
4. Наименование на улиците или на
кръстовището
5. Предимство на движението по
улиците или в кръстовището
6. Последици от ПТП
7. Възраст и състояние на участъка
с концентрация на ПТП
8. Вид на ПТП
9. Състояние на пътното превозно
средство (ППС):
– ППС 1
– ППС 2
10. Състояние на атмосферните условия
11. Състояние на пътната настилка
12. Осветеност на мястото на ПТП
13. Видимост на улиците, кръстови
щата и техните принадлежности
14. Интензивност на движението
15. Съществуваща организация на
движението съгласно Закона за движението по пътищата
ІV. Критерии за идентифициране на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия
по пътищата
1. Извън населените места
1.1. Деление на пътните участъци
Пътните участъци, в които след анализ се установява натрупване на пътнотранспортни произшествия,
се разделят на две групи съобразно интензивността на движението:
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а) при първата група интензивността на движението е до 2000 моторни превозни средства за
денонощие (МПС/ден.);
б) при втората група преминаващите през
изследваната пътна отсечка моторни превозни
средства са над 2000 МПС/ден.
1.2. Критерии за идентифициране на участъци
с концентрация на ПТП
1.2.1. Първа група участъци – Идв.<2000 МПС/
ден.
За да се класифицират тези пътни отсечки
като участъци с концентрация на ПТП за времеви
период една година, е необходимо:
а) тяхната дължина да е под 300 м, т.е. L участък
< 300 м;
б) настъпилите в тях произшествия да са наймалко 3, т.е. брой ПТП ≥ 3.
1.2.2. Втора група участъци – И дв.>2000 МПС/
ден.
За да се класифицират тези пътни отсечки като
участъци с концентрация на ПТП за времеви период една година, е необходимо броят на станалите
ПТП да е равен или по-голям от необходимия,
даден в табл. 1.
2. В населените места
Критериите за установяване на участъци с висока концентрация на ПТП в населените места са:
а) общият брой на ПТП – с материални щети
и пострадали лица;
б) коефициентът на тежест съгласно ІІІ.
„Анализ на пътнотранспортните произшествия в
участъците с концентрация на пътнотранспортни
произшествия“;
в) повторяемостта на участъците през предходните три години.
V. Схема на произшествията за пътнотранспортните произшествия във всеки идентифициран
участък с концентрация на пътнотранспортни
произшествия
1. Общи положения
1.1. Схемата на произшествията за ПТП, наричана за краткост „схемата“, в откритите УКПТП
съдържа схематични изображения на всички произшествия, „натрупани“ върху ситуативния план на
конкретния участък, както и други важни данни.
1.2. Схемата за настъпилите ПТП във всеки
УКПТП служи за визуализиране на пътнотранспортните произшествия в конкретния участък,
като по този начин се цели възможно по-голяма
достоверност на последващия анализ.
1.3. Част от информацията в схемите онагледява
тази от табл. 2, 3 и 4, а друга част от нея допълва
обстоятелствата, свързани с регистрираните ПТП
в съответния участък с концентрация на ПТП.
1.4. Целта на изискванията, дадени в т. 2, е да
се подпомогнат назначените по области комисии
при изготвянето на схема на произшествията за
ПТП във всеки УКПТП. Схемите се изготвят в
електронен формат.
1.5. Изискванията при изработване на схемите
за пътнотранспортните произшествия във всеки
един участък с концентрация на ПТП се спазват
от членовете на комисиите по области за установяване и обезопасяване на УКПТП.
2. Данни за ПТП, настъпили в участъците с
концентрация на ПТП, и за самите участъци
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2.1. Пътнотранспортните произшествия се
представят със стрелки, които показват местата
на ПТП по видове и траекториите на движение
на участниците в тях, включително и техните
маневри (схема № 1).
2.2. Стрелките се оформят по различен начин
(единични или двойни, със сигнатура върху тях) и
така информират за вида на участвалите в произшествията в конкретния участък, за последствията
от ПТП и за други техни особености.
2.3. Хронологичният ред, по който са се случвали произшествията, се отразява, като в началото
на стрелките, възпроизвеждащи направлението и
посоката на движение на участниците в ПТП, се
записва съответната цифра. С нея се показва поредният номер на пътнотранспортното произшествие
според реда на настъпването му (схема № 1).
2.4. Последствията от всяко произшествие се
отбелязват с помощта на сигнатура, в която са
вписани поредните номера на ПТП.
Ако номерът на ПТП е вписан в окръжност,
при конкретното ПТП има ранени лица. Ако той
е вписан в триъгълник, при ПТП има убити лица.
Ако номерът на ПТП не е вписан в никаква фигура, последствията от ПТП са само материални
щети (схема № 4).
2.5. Участниците във всяко възникнало ПТП се
отбелязват чрез допълнително маркирани знаци в
центъра на стрелките, както следва:
– с единична черта (
) – лек автомобил;
– с двойна черта (
) – товарен автомобил;
– с незапълнена точка (
) – микробус;
– с две незапълнени точки (
) – автобус;
– със запълнен квадрат (
) – трамвай;
– с два запълнени квадрата (
) – влак;
– със запълнен квадрат и двойна стрелка
(
) – тролейбус;
– с двойна стрелка без допълнителен знак
(
) – автовлак;
– с незапълнена точка и двойна стрелка
(
) – влекач с полуремарке;
– с кръстче и двойна стрелка (
) – специален автомобил;
– с единична стрелка без допълнителен знак –
– пешеходец;
– с плътна точка (
) – велосипедист;
– с две плътни точки (
) – мотопедист;
– с две плътни точки и двойна стрелка
(
) – мотоциклетист;
– с три плътни точки (
) – трактор;
– с незапълнен квадрат (
) – животно/и;
– с два незапълнени квадрата (
) – ППС
с животинска тяга;
– с незапълнен триъгълник (
) – друг
участник в ПТП;
– с две двойки перпендикулярни на основната
линия черти (
) – неизвестно МПС.
Всеки от знаците в комбинация с единична
или двойна стрелка показва кои са участниците в
движението. Изброените обозначения присъстват
задължително както в схемата, така и в легендата
към нея (схема № 1).
2.6. Участниците в произшествието могат да
бъдат в движение, спрели и паркирали. Използваната за това сигнатура е съответно обикновена
стрелка (
), стрелка с вертикална линия

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

(
), залепена непосредствено пред стрелката, и стрелка с буквата „Р“ над или под стрелката
( р
). Изброените обозначения присъстват
задължително както в схемата, така и в легендата
към нея (схема № 1).
2.7. Видовете произшествия с едно превозно
средство се отбелязват, като определени символи се
разполагат непосредствено долепени до стрелката
и преди нея, т.е.
. Те са:
а) незапълнен квадрат ( ) – блъскане на ППС
в препятствие на пътя;
б) плътен квадрат ( ) – блъскане на ППС в
стълб;
в) незапълнена окръжност ( ) – блъскане на
ППС в дърво;
г) плътна окръжност ( ) – блъскане на ППС
в ограда;
д) незапълнен ромб (
) – преобръщане на
ППС на пътя;
е) плътен ромб (
) – преобръщане на ППС
извън пътя;
ж) кръстче ( ) – падане на пътник;
з) плътен триъгълник ( ) – друг вид ПТП.
На схемата се изяснява какви видове произшествия са се случили в обследвания участък и кои от
тях са преобладаващите (схема № 1). Анализът се
ориентира към доминиращия вид произшествия
и към онези от тях, при които са регистрирани
наранявания и/или смъртни случаи.
2.8. Изобразяваната схема се придружава от
легенда, в която се нанасят (схема № 1):
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а) общият брой на произшествията, броят на
ПТП с убити, ранени и с имуществени вреди;
б) начинът на регулиране на движението – на
конкретния участък; начинът на регулиране се
подчертава (с регулировчик, с пътни знаци, със
светофар или без регулиране);
в) интензивността на движението, установена
за проучвания период от време – мерните единици
са автомобили за денонощие;
г) маневрите, предприети от участниците в ПТП,
също се обозначават върху скицата (например
ПТП № 13 на схема № 1).
3. Етапи на работа при съставяне на схемите
3.1. Подготвя се ситуативен план на обследвания участък.
3.2. Изготвят се двете таблични форми според
табл. 2 и 3 от методиката за указания за откриване на УКПТП, като част от данните в тях се
нанасят в схемата.
3.3. Нанасят се всички пътнотранспортни произшествия по хронологичен ред на настъпването
им с предвидените за тях сигнатури.
3.4. Отбелязва се информацията в легендата
на подготвяните схеми.
3.5. Схемите се изготвят в електронен формат.
Те се съхраняват в структурите на „Пътна полиция“
при СДВР и ОД на МВР, както и в ОПУ. Схемите
се предоставят и на ГДОП – отдел „Пътна полиция“,
и на АПИ с оглед подпомагане на комисията по
безопасност на движението на централно ниво.
3.6. Схемите се изработват от назначените по
области комисии, определени за работа по УКПТП.

СХЕМА № 1
ПРИМЕРНА СХЕМА НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА
ЗА УКПТП с № ..... В ОБЛАСТ ................................................... ЗА 20 ... Г.
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Участници в
пътнотранспортното произшествие:
лек автомобил;
товарен автомобил;

микробус;

автобус;

трамвай;

влак;

тролейбус;
автовлак;

влекач с полуремарке;

специален автомобил;
пешеходец;

велосипедист;

мотопедист;

трактор

мотоциклетист;

животно/и;

ППС с животинска тяга;

друг участник в ПТП;

неизвестно МПС.
Последици:
6
ПТП с убити лица;
5

ПТП с ранени лица;

10

ПТП с материални щети.
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Положение на пътните превозни средства в
пътнотранспортните произшествия:
пътно превозно средство в движение;
спряло пътно превозно средство;
Р
паркирало пътно превозно средство.
Видове пътнотранспортни произшествия:
 блъскане на ППС в препятствие на пътя;
 блъскане на ППС в стълб;
 блъскане на ППС в дърво;
 блъскане на ППС в ограда;
 преобръщане на ППС на пътя;
 преобръщане на ППС извън пътя;
 падане на пътник;
 друг вид ПТП.
Регулиране на участъка:
- регулировчик  ;
- светофар в нормален
режим  ;
- светофар с жълта мигаща
светлина  ;
- светофар с повреда  ;
- пътни знаци  ;
- без регулиране  .

Общ брой на ПТП ........
ПТП с убити лица...........
ПТП с ранени лица.........
ПТП с мат. щети.............
Интензивност на
движението .
..........авт./ден

“
§ 13. Досегашното приложение № 1 към
чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 7, буква „а“ става приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 6 и в него се
правят следните изменения:
1. В т. 1.7 думата „Убити“ се заменя с думите
„Брой на убитите лица“.
2. В т. 1.8 думата „Ранени“ се заменя с думите „Брой на ранените лица“.
§ 14. Досегашното приложение № 2 към
чл. 5, ал. 1, т. 7, буква „б“ става приложение
№ 3 към чл. 5, ал. 1, т. 7, буква „б“ и в него
се правят следните изменения:
1. В т. 1.6 думата „Убити“ се заменя с думите
„Брой на убитите лица“.
2. В т. 1.7 думата „Ранени“ се заменя с думите „Брой на ранените лица“.
§ 15. Създава се приложение № 4 към чл. 5,
ал. 3:
„Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
Информация за произшествията, съдържащи
се в протоколите за ПТП
Протоколите за ПТП включват:
1. възможно най-точното място на произшествието;
2. снимки и/или схеми на местопроизшествието;
3. дата и час на пътното произшествие;

4. информация за пътя: вид на територията
(урбанизирана и неурбанизирана), клас на пътя,
тип на кръстовището, включително сигнализация, брой на лентите, маркировка, повърхност
на пътя, осветеност и атмосферни условия,
препятствия в крайпътната зона;
5. тежест на произшествието, включително
броя на убитите и ранените лица;
6. особености на участвалите в произшествието лица: възраст, пол, националност, наличие на
алкохол в кръвта, използване или неизползване
на оборудване за безопасност;
7. данни за участвалите в произшествието
превозни средства (вид, възраст, държава на
регистрация, оборудване за безопасност, ако
има такова, дата на последния периодичен
технически преглед);
8. причина за настъпване на произшествието – маневрите на превозните средства и
поведението на водачите;
9. в случаите, когато е възможно, информация за времето, изтекло от момента на
произшествието до регистрирането му или до
пристигането на спасителните екипи.“
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:
Цветан Цветанов
12597
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 18 от 2005 г. за контрол върху качеството
на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 68 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка, банките,
финансовите институции, обменните бюра и
доставчиците на услуги извършват преценка
за истинност на всички постъпващи български и чуждестранни банкноти и монети,
както и на всички български и чуждестранни
банкноти и монети, които възнамеряват да
върнат за последваща употреба в наличнопаричното обращение, и задържат тези, които
пораждат съмнения, че са неистински или
преправени.“
2. В
�������������������������������������
ал. 3 думите „на постъпващите банкноти и монети“ се заменят със „за истинност
по ал. 1“, а думите „за целта“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Машина за сортиране или машина за самообслужване, посредством която се извършва
преценка за истинност на евробанкноти или
евромонети, трябва да фигурира в списъка,
публикуван от Европейската централна банка,
за банкнотите, или от Европейската комисия
за монетите.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „къщи“ се заменя с „институции“, а
думите „на постъпващите“ се заменят със „за
истинност на българските и чуждестранните“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на постъпващите“ се
заменят със „за истинност на българските и
чуждестранните“.
2. В ал. 2 думите „на постъпващите“ се
заменят със „за истинност на българските и
чуждестранните“.
3. В ал. 3 думата „къщи“ се заменя с „институции“, а думите „на постъпващите“ се
заменят със „за истинност на българските и
чуждестранните“.
§ 3. В чл. 13 думата „къщи“ се заменя с
„институции“.
§ 4. В чл. 19, ал. 2 се създава т. 3:
„3. български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на
престъпление.“
§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите „не се
заменя“ се заменят със „се оценява, като за
всяка отделна част се прилагат критериите и
съотношенията, посочени в т. 1, 2 и 3“.
§ 6. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

„(3) Български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на
престъпление, се приемат за отложена замяна. При всички останали случаи се прилага
чл. 19, ал. 4.“
§ 7. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „като за български банкноти, пов
редени в резултат на активирани средства
против кражба, задължително се предоставя
документ, издаден от компетентните органи,
относно причините и обстоятелствата, при
които са активирани съответните средства
против кражба“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. опакова банкнотите в отделен пакет
(плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия,
и заедно с придружаващите документи по т. 1,
2 и 3 се поставят в общ пакет (плик).“
§ 8. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) При предявяване на повредени
български банкноти за отложена замяна на
каса, определена от БНБ в гр. София, оправомощени служители на БНБ приемат пакета
(плика) с повредени банкноти и издават разписка по образец (приложение № 3).
(2) При предявяване на повредени български
банкноти за отложена замяна чрез пощенска
пратка с обратна разписка или куриер оправомощени служители на БНБ подписват
съответната обратна разписка и не издават
отделен документ за това.“
§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „при поискване“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията за оценка за стойност на
повредени банкноти на БНБ изисква от предявителя на банкнотите да представи декларация за произход на средства по Закона за
мерките срещу изпирането на пари, когато
такава се изисква по този закон.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. на каса, определена от БНБ в г р.
София;“
б) в т. 3 д у мите „по сметка при подразделението си в“ се заменят с „на каса,
определена от БНБ в гр.“;
в) създава се т. 4:
„4. чрез пощенски паричен превод, като
всички разходи са за сметка на предявителя.“
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2. В ал. 2 след думите „т. 2“ се поставя
запетая, а думите „и 3“ се заменят с„3 и 4“.
§ 11. В чл. 33, ал. 2 думите „БНБ превежда стойността на заменените банкноти по
сметка при подразделението си в“ се заменят
със „стойността на заменените банкноти се
изплаща на каса, определена от БНБ в гр.“.
§ 12. В наименованието на глава четвърта
след думите „оценка на“ се добавя „български
и чуждестранни“.
§ 13. В глава четвърта в наименованието
на раздел І след думите „Задържане на“ се
добавя „български и чуждестранни“.
§ 14. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „къщи“ се заменя с „институции“, а след думите „при тях“ се добавя
„български и чуждестранни“.
2. В ал. 3 след думите „предявителя на“ се
добавя „български и чуждестранни“.
§ 15. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 34“ се добавя
„български и чуждестранни“.
2. В ал. 3 след думите „на БНБ неистински или преправени“ се добавя „български и
чуждестранни“.
§ 16. В глава четвърта в наименованието на
раздел ІІ след думата „задържани“ се добавя
„български и чуждестранни“.
§ 17. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в БНБ на“ се добавя
„български и чуждестранни“.
2. В ал. 2 след думите „оценка на“ се добавя
„български и чуждестранни“.
§ 18. В чл. 37 след думите „оценка на“ се
добавя „български и чуждестранни“.
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „банкнотите/монетите“
се заменят с „българските и чуждестранни
банкноти/монети“.
2. В ал. 2 думите „че банкнотите/монетите“
се заменят с „че българските и чуждестранни
банкноти/монети“.
3. В ал. 3 навсякъде думите „банкнотите/
монетите“ се заменят с „българските и чуждестранни банкноти/монети“.
§ 20. В
����������������������������������
чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В�����������������������������������
ал. 1 навсякъде след думите „неистински и преправени“ се добавя „български
и чуждестранни“.
2. В ал. 4 след думата „истински“ се добавя
„български и чуждестранни“.
§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Машините за сортиране и машините за
самообслужване, които подлежат на тестовете
по ал. 1, са определени в приложение № 5.“
§ 22. Досегашният текст на чл. 48, ал. 1
става чл. 48.
§ 23. В чл. 52, ал. 1 се създава т. 5:
„5. вида на използваното от тях средство
против кражба на банкноти (мастило), като
предоставят мостра от същото.“
§ 24. В чл. 53, ал. 1 думата „къщи“ се заменя с „институции“.
§ 25. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „финансова институция“ е институция,
вписана в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона
за кредитните институции (ЗКИ), която в кръга
на основната си дейност извършва сделки с
чуждестранна валута по чл. 2, ал. 2, т. 8, буква
„б“ ЗКИ по безкасов начин и в наличност;“.
2. В т. 14 думите „банкнотите или монетите“ се заменят с „българските банкноти
или монети“.
3. Точка 15 се изменя така:
„15. „машина за самообслужване“ е машина, която се ползва от клиенти на принципа
на самообслужването за внасяне и/или за
изплащане на български банкноти и монети
по техните банкови сметки чрез използване
на банкова карта или други средства, категоризираща банкнотите или монетите в
категориите по глава пета, раздел ІІІ, при
прилагане на стандарта за разпознаване, а
при техническа възможност – и по стандарта
за годност;“.
4. Създава се т. 19:
„19. „обучени служители“ са служители
на БНБ, банките, финансовите институции,
обменните бюра и доставчиците на услуги,
които имат:
а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и монети,
посочени в стандарта за разпознаване, както и
познания за различните защитни елементи на
чуждестранните банкноти и монети, съгласно
информацията, която съответният емитент е
направил публична;
б) познания за определените в стандарта
за годност изисквания за отделяне на негодни
за последваща употреба в налично-паричното
обращение български банкноти и монети от
годните.“
§ 26. Приложение № 2 към чл. 26, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 26, ал. 1, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна
І. ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:
Долуподписаният (ата) ...................................................................................................................................
с ЕГН .............................., л.к. №..............................., дата на издаване ....................................................,
с настоящ адрес: гр./с. ..................................................., област .................................................................,
п. код ............, ж.к./ул. № ............................................................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. .............,
телефон ............................................................, e-mail .....................................................................................
ІІ. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК................................................................
Представител ............................................................................................. длъжност ....................................
с ЕГН .................................., л.к. №..............................................., дата на издаване .................................,
с адрес за кореспонденция гр./с. ..................................................., област .................................................,
п. код ........, ж.к./ул. № ......................................................................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. .......,
телефон ........................................................................., e-mail .......................................................................
ІІІ. Предявявам повредени банкноти от:
свое име и за своя сметка
името и за сметка на ...................................................................................................................................
с настоящ адрес гр./с. ..............................................................., област ........................................................,
п. код ........, ж.к./ул. № ...................................................................., бл. ......., вх. ......, ет. ......, ап. .........,
телефон ........................................................................., e-mail .......................................................................
ІV. Обстоятелства, при които са повредени банкнотите: ................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
V. Приложени документи: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
VІ. Стойността на заменените банкноти след приспадане на дължимите такси и разходи за превод
да бъде:
изплатена в наличност на каса, определена от БНБ в гр. София
преведена в полза на ...................................................................................................................................
(титуляр на сметката)
IBAN/BG/........................................................................................, банков код ...........................................
при банка ........................................................................................., клон .....................................................
пощенски паричен превод.
Желая да получа протокол за отложена замяна.
Дата .................................
		
Отбелязвайте избраното поле

ЗАЯВИТЕЛ-ДЕКЛАРАТОР: ......................................
(подпис)
със знак Х.
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УК АЗАНИЯ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ
В т. І се попълват данни за лицето, което предявява повредени банкноти за отложена замяна от
свое име и за своя сметка. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето „свое име и за своя сметка“.
Когато се предявяват повредени банкноти от името и за сметка на друго лице, то в т. І се попълват
данни за лицето, което е упълномощено да извърши това. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето „името и за сметка на“ и се попълват данните за упълномощителя, от чието име се предявяват
банкнотите за отложена замяна.
Под „настоящ адрес“ се разбира адресът, на който лицето е регистрирано по местоживеене
към момента на подаване на заявлението-декларация и на който получава своята кореспонденция.
Настоящият адрес може да не съвпада с постоянния адрес на лицето, посочен в документа му за
самоличност.
В т. ІІ се попълват данните за юридическото лице, когато се предявяват повредените банкноти от
името и за сметка на това юридическо лице, както и се попълват данните за оправомощения представител на юридическото лице. В този случай т. І не се попълва, както и в т. ІІІ в полето „името
и за сметка на“ се вписва само наименованието на юридическото лице.
В т. ІV се описват обстоятелствата, при които са били повредени банкнотите.
В т. V се описват всички документи, които се прилагат към заявлението-декларация (нотариално
заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка
на друго лице; документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган
за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде
издаден, като за български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините
и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба; удостоверение
за актуално състояние).
В т. VІ се отбелязва избраното поле със знак Х, като по този начин предявителят или упълномощеното лице обозначава начина, по който желае да получи стойността на заменените банкноти.
При отбелязване на полето „преведена в полза на ....................... (титуляр на сметката) IBAN/BG/..............,
банков код ............. при банка .........., клон ..........“ данните за титуляря на сметката трябва да съответстват
на попълнените в т. І или в т. ІІІ данни за лицето, от чието име и за чиято сметка се предявяват
повредените банкноти.
Забележка. При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна същите следва
да се опаковат в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и
химически въздействия, и заедно с придружаващите документи (заявление-декларация и документите,
описани в т. V от заявлението-декларация) се поставят в общ пакет (плик). Общият пакет (плик) се
адресира, както следва: КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНК А НА ПОВРЕДЕНИ БАНКНОТИ, К АСОВ ЦЕНТЪР
НА БНБ, УЛ. МИХАИЛ ТЕНЕВ 10, ГР. СОФИЯ – 1784.
Общият пакет (плик) може да бъде предявен на каса, определена от БНБ в гр. София, или чрез
пощенска пратка с обратна разписка или по куриер.“

§ 27. В приложение № 3 в наименованието думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 28. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 4
към №
чл.
Приложение
4 34, ал. 2
към чл. 34, ал. 2

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА БАНКНОТИ/МОНЕТИ, КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЕ,
ЧЕ СА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЕНИ
Днес
име и длъжност
при
клон

Адрес: гр.

ул./бул.№

сл. тел.

задържа:

бр. банкноти

бр. монети

които пораждат съмнение, че са неистински/преправени, както следва:
№

Тип банк.
монети

Вид
Номинал
валута цифри
думи

Серия и номер Емисия

Отличителни белези

Банкнотите/монетите, които пораждат съмнение, че са неистински/преправени са установени:
При обслужването на клиент
с ЕГН

л.к. №

с адрес гр./с.

изд. на
ПК

област

ул. №/ж.к.
бл.

вх.

ет.

ап.

В ценна пратка №

тел.
дата

получена от: банка, клон, клиент
Банкнотите/монетите пораждащи съмнение за истинност са придобити при следните обстятелства:

Желая да получа екземпляр от протокола за техническа експертиза, изготвен от БНБ
В случай, че експертизата на БНБ установи, че задържаните банкноти/монети са истински, моля:

със сумата да се завери следната банкова сметка

ПРЕДЯВИТЕЛ

ЗАДЪРЖАЛ БАНКНОТИТЕ/МОНЕТИТЕ

“
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§ 29. Създава се приложение № 5 към
чл. 45, ал. 2:
„Приложение № 5
към чл. 45, ал. 2
КЛАСИФИК АЦИЯ НА МАШИНИТЕ ЗА
СОРТИРАНЕ И МАШИНИТЕ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА
ТЕСТОВЕ ОТ БНБ
1. Машини за сортиране, с които работят
служители на БНБ, банките и доставчиците на
услуги:
1.1. сортиращи машини са машини, които проверяват истинността и годността на българските
банкноти или монети в категориите по глава
пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите
за разпознаване и годност;
1.2. автоматизирани касиерски системи са
машини, които проверяват истинността и годността на българските банкноти в категориите
по глава пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност, използват
се за съхраняване на банкноти и позволяват
на служителите да кредитират или дебитират
сметки на клиенти.
2. Машини за самообслужване, които се
ползват от клиенти на принципа на самообслужването за внасяне и/или за изплащане на
български банкноти или монети по техните
банкови сметки чрез използване на банкови
карти или други средства:
2.1. машини за внасяне на банкноти или
монети са машини за внасяне на български
банкноти или монети от клиенти по техните
банкови сметки, които проверяват истинността
на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на
стандартите за разпознаване, а при техническа
възможност – и по стандарта за годност, като
внесените банкноти или монети не се използват за връщането им за последваща употреба в
налично-паричното обращение;
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2.2. машини за обработка на банкноти или
монети са машини за внасяне и за изплащане
на български банкноти или монети от клиенти
по техните банкови сметки, които проверяват
истинността и годността на внесените банкноти
или монети в категориите по глава пета, раздел
ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване
и на стандарта за годност и връщат за последваща употреба в налично-паричното обращение
внесените от клиенти банкноти или монети при
предходни транзакции;
2.3. комбинирани машини са машини за внасяне и за изплащане на български банкноти или
монети от клиенти по техните банкови сметки,
които проверяват истинността на внесените
банкноти или монети в категориите по глава
пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за
разпознаване, а при техническа възможност – и
по стандарта за годност, и връщат за последваща
употреба в налично-паричното обращение само
банкноти или монети, заредени от служители
на БНБ, банки и доставчици на услуги, но не
връщат за последваща употреба внесените от
клиенти банкноти или монети при предходни
транзакции.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Банките и доставчиците на услуги
изпълн яват изиск ването по чл. 52, а л. 1,
т. 5 в срок 1 месец след влизането на тази
наредба в сила.
§ 31. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5, чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за
Българската народна банка, приета е с Решение
№ 95 от 10 ноември 2011 г. на Управителния
съвет на Българската народна банка и влиза
в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на
§ 10, т. 1, буква „в“ и § 26, които влизат в
сила от 1 юли 2012 г.
Управител: Иван Искров
12438
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-767
от 21 октомври 2011 г.
На основание чл. 110 и чл. 113, ал. 2 от Закона
за биологично разнообразие поради изсъхване на
цялото дърво нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – Благун
(Quercus frainetto Ten.), намиращо се в местност
Тумбата, землището на с. Заберново, община
Малко Търново, област Бургас, обявено с Постановление № 15527 от 29.11.1948 г. на Министерството
на земеделието и горите, заведено в Държавния
регистър под № 26.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по
реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс
пред Върховни я админист ративен съд в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър: Н. Караджова
12513

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2310
от 9 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, Решение № 38 от
25.01.2008 г. на Министерския съвет на Република
България за определяне на „Зона за обществен
достъп на транспортен възел – морска гара,
железопътна гара и автогара Бургас“ за обект с
национално значение, писмо на Община Бургас
с изх. № 04-00-73 от 19.10.2011 г. (наш вх. № АУ
14-29 от 20.10.2011 г.) във връзка със заявление от
Павел Маринов Маринов, изпълнителен директор
на „Зона за обществен достъп Бургас“ – АД, ЕИК
200851362, с административен адрес на управление
бул. Княз Ал. Батенберг 1 – Бургас, и писмо с
изх. № 14-00-169-2 от 26.11.2009 г. на възложителя – Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, писмо с изх. № АУ 10-46 от
28.12.2009 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен

план – изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл. 124, ал. 4 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ, Решение № ЕО-2 от 2010 г. на Министерството на околната среда и водите, Становище с
изх. № 32-00-23 от 06.04.2010 г. на Министерството
на здравеопазването, акт на Община Бургас от
17.08.2010 г. за постъпили възражения след съобщаване на проекта по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ
и протокол № 25 от 01.09.2010 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ЕСУТ), Решение по т. 20 от протокол № 36 от
22.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, Решение по т. 1.6 от протокол № 27 от 21.09.2011 г. на
ЕСУТ при Община Бургас, съгласувателни писма
на експлоатационните дружества „ЕVN България
ЕР“ – АД, КЕЦ – Бургас, и „В и К“ – ЕАД, Бургас,
акт за публична държавна собственост № 5491
от 14.06.2011 г., решения по т. 1.2 от протокол
№ УТ-01-02-08 от 08.10.2010 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на
територия, представляваща част от пристанище
„Изток“ – от яхтеното пристанище до склад на
„Булгартабак“, поземлен имот (ПИ) 07079.618.22 в
кв. 1 с идентификатор по кадастралната карта и
кадастралния регистър на гр. Бургас и изменение
на плана за регулация за УПИ І в кв. 20 по плана
на Централна градска част – Бургас, попадаща в
охранителна зона „А“ по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта, с нанесени
служебни корекции в съответствие с приетите
решения по т. 1. 2 от протокол № УТ-01-02-08 от
08.10.2010 г. на НЕСУТРП при МРРБ.
Проектът е придружен от „Транспортно-комуникационна схема“, „Трасировъчен план и
Вертикална планировка“, „В и К“ площадкови
мрежи и „Кабелни трасета“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Министър: Л. Павлова
12562
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2312
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ, Решение № 615 от 14.06.2009 г. на
Министерския съвет за обявяване на обекти с национално значение, заявление с вх. № АУ 14-18 от
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18.07.2011 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, и писма
с вх. № АУ 14-18(2) от 13.09.2011 г. и АУ 14-18(6)
от 26.10.2011 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо
с изх. № АУ 10-27 от 03.02.2011 г. на министъра
на регионалнното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проекта
за парцеларен план, Решение № 37-ПР/2008 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, писмо с изх. № ОВОС1138 от 05.08.2011 г. на МОСВ, че не се изисква
извършването на самостоятелна процедура по
екологична оценка и по оценка на съвместимостта, Решение на Комисията за земеделските
земи № КЗЗ-9 от 28.06.2011 г. за утвърждаване
на площадки и трасета за проектиране, писма с
изх. № 27-260 от 21.05.2010 г. и № ИАГ-24434 от
15.07.2011 г. на Изпълнителната агенция по горите
за съгласуване на сервитута около газопровода,
Разрешително № 12770020 от 16.05.2011 г. на
Басейнова дирекция дунавски район с център
гр. Плевен за ползване на повърхностен воден
обект и писмо с изх. № 1774 от 17.05.2011 г. на
същата дирекция, съгласувателно писмо № 2600-0606 от 04.05.2011 г. на Министерството на
културата, извършено обявяване в ДВ, бр. 18
от 2011 г., ДВ, бр. 19 от 2011 г. и ДВ, бр. 60 от
2011 г., документи за липса на постъпили възражения: писмо с изх. № Излк-1281 от 08.07.2011 г.
на Община Добричка, писмо с изх. № ТС-01-1993
от 19.04.2011 г. на Община Тервел, протокол № 3
от 26.04.2011 г. на ЕСУТ на Община Кайнарджа,
Решение № 74 от протокол № 5 от 12.04.2011 г.
на ЕСУТ на Община Силистра; протоколи за
проведени обществени обсъждания в общини: Добричка – от 30.03.2011 г., Тервел – от 30.03.2011 г.,
Кайнарджа – от 29.03.2011 г., и Силистра – от
29.03.2011 г., Решение № 829 от протокол № 44
от 28.04.2011 г. от заседание на Добричкия общински съвет, Решение № 3-37 от протокол № 3
от 17.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Тервел,
Решение № 348 от протокол № 53 от 29.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Кайнарджа, Решение
№ 1644 от протокол № 48 от 28.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Силистра, съгласувателно писмо
№ 11-00-275 от 21.06.2011 г. на Министерството
на отбраната, писмо № ЖИ-10457 от 08.06.2011 г.
от ДП „НКЖИ“ за пресъгласуване на плана,
Заповед № РД-08-86 от 17.03.2009 г. на министъра
на транспорта, здравно заключение с изх. № 1618
от 16.05.2011 г. на Регионална здравна инспекция
(РЗИ) – Добрич, здравно заключение № 07-1564 от
13.05.2011 г. на РЗИ – Силистра, становище с рег.
№ ПО-ПС-924 от 30.05.2011 г. на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“
при МВР, писмо № ТН 26-00-113 от 25.05.2011 г.
на Главна дирекция „Инспекция за държавен
технически надзор“ – Шумен, разрешения за
специално ползване на пътищата, издадени от
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Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно
пътно управление Силистра, съгласуване със
заинтересованите експлоатационни дружества,
протокол № УТ-01-02-23 от 26.10.2011 г. на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП),
писмо с изх. № 26-00-1280 от 25.10.2011 г. на Министерството на здравеопазването, писмо с изх.
№ 5330 от 10.10.2011 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район с център
Плевен, писмо с изх. № 04-03-29(1) от 12.10.2011 г.
на „НЕК“ – ЕАД, т. 10 от Заповед № РД-02-141132 от 27.05.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Преносен газопровод високо налягане
и автоматична газоредуцираща станция (АГРС)
Силистра“, на територията на:
област Добрич – община Добричка, землищата
на: с. Росеново, с. Божурово, с. Камен, с. Лясково,
с. Житница, с. Черна, с. Крагулево, с. Паскалево, и община Тервел, землищата на: с. Балик,
с. Оногур и с. Коларци, и
област Силистра – община Кайнарджа, землищата на: с. Каменци, с. Средище, с. Господиново,
с. Стрелково и с. Войново, и община Силистра,
землищата на: гр. Силистра, с. Главан, с. Попкралево, с. Богорово, с. Страцимир, с. Българка,
с. Бабук и с. Ценович, с. Калипетрово,
съгласно приетите и одобрени графични части,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ек. Захариева
12563

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-815
от 7 ноември 2011 г.
На основание чл. 276, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда във връзка с параграф единствен от
заключителната разпоредба на Постановление на
Министерския съвет № 24 от 6 февруари 2006 г.
за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.)
определям коефициент на трудов травматизъм
по икономически дейности за прилагане през
2012 г. съгласно приложението, съставляващо
неразделна част от тази заповед.
Министър: Т. Младенов
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Приложение

Икономическа дейност

Код по
КИД –
2008

№ по ред

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.
Коефициент
на трудов
травматизъм
(Ктт)

1.

Добив на метални руди

07

12,09

2.

Воден транспорт

50

4,52

3.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

4,19

4.

Добив на въглища

05

3,62

5.

Производство на основни метали

24

3,31

6.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

2,38

7.

Строителство на съоръжения

42

2,22

8.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива

35

1,95

9.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,
без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1,84

10.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1,82

11.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1,62

12.

Специализирани строителни дейности

43

1,61

13.

Сухопътен транспорт

49

1,60

14.

Добив на неметални материали и суровини

08

1,56

15.

Строителство на сгради

41

1,52

16.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

1,44

17.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1,43

18.

Пощенски и куриерски дейности

53

1,40

19.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1,39

20.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1,37

21.

Производство на химични продукти

20

1,29

22.

Производство на електрически съоръжения

27

1,27

23.

Производство на мебели

31

1,22

24.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

1,21

25.

Производство, некласифицирано другаде

32

1,19

26.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1,16

27.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

1,11

28.

Производство на хранителни продукти

10

1,07

29.

Далекосъобщения

61

1,01

30.

Производство на напитки

11

1,00

31.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0,94

32.

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

0,92

33.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0,84

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,84.
12508
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 138
от 20 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Челковица“, разположена в землищата на с. Драшан,
община Бяла Слатина, и с. Камено поле, община
Роман, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства и протоколно решение № 36 от 28 септември 2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Инертстрой – калето“ – АД, Мездра, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър с ЕИК 106028833, със седалище и адрес
на управление Мездра, кв. Индустриален, ул. Иван
Вазов 2, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Челковица“, разположена в
землищата на с. Драшан, община Бяла Слатина,
и с. Камено поле, община Роман, област Враца,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
2. Размерът на площта е 0,42 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейност та
по проу чване, как то правата и за дъл жени ята на тит ул яря се определ ят в договора за
проу чване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
ск лючване на договор за проу чване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Челковица“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4703000

8558045

2

4702891

8558340

3

4702770

8558540

4

4702745

8558745

5

4702725

8558950

6

4702630

8559125

7

4702155

8559130

8

4702662

8558065

12585
РАЗРЕШЕНИЕ № 147
от 3 ноември 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Враца“, разположена в землището на с. Върбешница, община
Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗПБ
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение
№ 40 от 26 октомври 2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Кариер – инвест“ – ЕООД,
ЕИК 106593731, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 106593731 в
Агенцията по вписванията с Удостоверение изх.
№ 20101015150651, със седалище и адрес на управление Враца 3000, област Враца, община Враца,
ул. Кирил Буюклийски 8, вх. Г, ап. 41, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Враца“, разположена в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,4 кв. км.
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3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Враца“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4698400

8534270

2

4698400

8534795

3

4697925

8534795

4

4697925

8535000

5

4697500

8535000

6

4697500

8535470

7

4696800

8535470

8
12517

4696800

8534270

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 242
от 15 ноември 2011 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 15 ноември 2011 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за Момчилград, област
Кърджали.
Момчилград е общински център, вторият по
големина град в област Кърджали. Посоченото населено място е погранично и за него не
е провеждан конкурс, същевременно в СЕМ е
постъпило и искане от заинтересовано лице за
откриване на процедура по чл. 116 и сл. ЗРТ.
След отправено запитване за възможността от
планиране на честотен ресурс Комисията за
регулиране на съобщенията със свое Решение

ВЕСТНИК
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№ 1000 от 01.11.2011 г. предоставя на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за Момчилград. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе
конкурс за честота, посочена в приложението
към решението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 90.8 MHz за
Момчилград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване; да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво; слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен
избор, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с
това решение конкурс, следва да бъде с общ
(политематичен) профил. В нея задължително
да присъстват предавания с информационна,
образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част
от населението на Момчилград.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС
№ 1000 от 01.11.2011 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма с общ (политематичен) профил, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 февруари 2012 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
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Съветът за електронни медии приема заявления за участие до 31 януари 2012 г. включително
на адрес – София, бул. Шипченски проход 69,
ет. 5, деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 15 до
22 декември 2011 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на
излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:

90.8 MHz
Момчилград
в рамките на Момчилград
41N3137
25Е2438
272 m
до 100 W
до 300 W
500 m
54 dB (µV/m)

12509
РЕШЕНИЕ № 243
от 15 ноември 2011 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свое заседание, проведено на 15 ноември 2011 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за Момчилград, област
Кърджали.
Момчилград е общински център, вторият по
големина град в област Кърджали. Посоченото
населено място е погранично и за него не е
провеждан конкурс. Постъпило е и искане за
откриване на процедура по чл. 116 и сл. ЗРТ.
След отправено запитване за възможността от
планиране на честотен ресурс Комисията за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 1000 от 01.11.2011 г. предоставя на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за Момчилград. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.

ВЕСТНИК
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С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радио
честотен ресурс СЕМ реши да проведе конкурс
за честота 104.3 MHz, посочена в приложението
към решението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 104.3 MHz за
Момчилград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), сочеща на
превес на населението в трудоспособна възраст;
възможността да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване;
да се създадат възможности за конкурентна
медийна среда и условия за нейното развитие
на регионално ниво; слушателската аудитория
в региона да получи достъп до нови български
радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, програмата, за създаването
на която ще бъде лицензиран радиооператор в
обявения с решението конкурс, следва да бъде
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 1000 от 01.11.2011 г. Съветът за електронни
медии реши да открие неприсъствен конкурс за
осъществяване на радиодейност – създаване на
програма със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишна възраст, чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Момчилград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението към решението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 20 февруари 2012 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
Съветът за електронни медии приема заявления за участие до 31 януари 2012 г. включително
на адрес – София, бул. Шипченски проход 69,
ет. 5, деловодство, стая № 506А, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 15 до 22
декември 2011 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на
излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
12510

104.3 MHz
Момчилград
в рамките на Момчилград
41N3137
25Е2438
272 m
до 100 W
до 300 W
500 m
54 dB(µV/m)

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3232-П
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда
за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, чл. 7, ал. 1, т. 4, чл. 20,
ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 1294 от
10.11.2011 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши продажбата на акции, представляващи остатъчното държавно участие в капитала на „Лорден
финанс С.А.“ – АД, Пловдив, да се извърши чрез
централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
12487
РЕШЕНИЕ № 1514
от 16 ноември 2011 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22 г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5, чл. 20, ал. 1, т. 3
и ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) и във връзка с протоколно решение
№ 1309 от 16.11.2011 г. на Изпълнителния съвет
на АПСК Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол забранява на „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, извършването на
разпоредителни сделки с дълготрайни активи на
дружеството, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения
освен с разрешение на АПСК.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
12551
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ЗАПОВЕД № РД-18-50
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на район „Красна поляна“, Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.VІ.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12511
ЗАПОВЕД № РД-18-51
от 3 ноември 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Бистрица (без територията на Природен парк „Витоша“), район
„Панчарево“, Столична община, област София
(столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ХІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12512

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 617
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: помещение към
трафопост, ж.к. Люлин 8, до 73 ОДЗ, ул. 400 и ул.
Годеч, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, с АчОС № 2534 от 09.01.1997 г.
със съответното му право на строеж.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.

ВЕСТНИК
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дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за
обекта.
Председател: А. Иванов
12424

Председател: А. Иванов
12422

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 618
от 6 октомври 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: УПИ V,
кв. 116, ж.к. Надежда, ул. Чипровско въстание и
ъгъла с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, с АчОС
№ 1165 от 30.07.2003 г., с право на собственост
върху УПИ и ПИ № 588, кв. 72, м. Бул. Ломско
шосе, ул. Свети Климент 41, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, с АчОС
№ 1318 от 22.07.2005 г. с право на собственост
върху ПИ № 588.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване
на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
Председател: А. Иванов
12423
РЕШЕНИЕ № 619
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: УПИ IV287 със сграда (ветеринарна лечебница), кв. 18,
с. Бусманци, ул. Просвета 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, с
АчОС № 529 от 3.12.1999 г. с право на собственост върху УПИ.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна

РЕШЕНИЕ № 1962
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 360 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 13.12.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Младост 4,
до бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 09.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12425
РЕШЕНИЕ № 1963
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 327 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.12.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда,
ж.к. Свобода (зад магазин „Ена“), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.) В обекта са извършени
подобрения от настоящия наемател на стойност
85 000 лв., които не са включени в началната
тръжна цена, и следва да му бъдат възстановени
от спечелилия търга участник.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12426
РЕШЕНИЕ № 1966
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост ж.к. Дружба 2, до бл. 515, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12427
РЕШЕНИЕ № 1967
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 766 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12428
РЕШЕНИЕ № 1969
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост в ж.к. Дружба 2, до бл. 411, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 09.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12429
РЕШЕНИЕ № 1970
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 388 от 23.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II
за КОО, кв. 3, местност Дървеница, ул. Софийско
поле, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, с право на собственост
върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 123 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12430
РЕШЕНИЕ № 1972
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 371 от 08.07.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.12.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г (4), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 118 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 09.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12431
РЕШЕНИЕ № 1973
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
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изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.12.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на административна сграда (незавършено строителство с идентификатори 68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2)
с прилежащ терен – поземлен имот с № 2545 (с
идентификатор 68134.4355.2545), СПЗ „Модерно
предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ VIII, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на собственост върху терена.
2. Начална тръжна цена – 641 000 лв. (7, 85 %
от сделката се облагат с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 64 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12432

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-1670
от 26 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130 ЗУТ
и Решение № 1032, взето на Четиридесет и
шесто редовно заседание с протокол № 46 от
24.11.2010 г. на Общинския съвет – Асеновград,
АЧОС № 2943 от 11.02.2009 г., вписан с № 21,
т. 2, вх. рег. № 357/2009 г., легитимиращ Община
Асеновград за собственик на имот КИ 69273.12.21
по кадастралната карта на с. Стоево, община Асеновград, Заповед за изготвяне на ПУП № А-2414
от 16.12.2010 г., Решение № КЗЗ-15 от 21.08.2011 г.,
т. 11, на МЗХ, решение на ЕСУТ, взето с протокол
№ 26 от 18.10.2011 г., т. 10, считам, че проектът
за промяна на предназначението на имот КИ
69273.12.21 по кадастралната карта на с. Стоево,
община Асеновград, за „Разширение на гробищен
парк с. Стоево“ е допостим.
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Изготвеният проект е съобразен с изискванията на чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 2 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, поради което нареждам:
Одобрявам ПУП (ПР) за промяна предназначението на КИ 69273.12.21 по кадастралната карта
на с. Стоево, община Асеновград, за „Разширение на гробищен парк с. Стоево“, като имотът
се обедини с имот КИ 69273.12.22 и се образува
един нов урегулиран поземлен имот – УПИ 12.21,
12.22, гробище, съгласно линии, зачерквания и
надпис с кафяв цвят на приложения проект.
Заповедта се съобщава на заинтересованите
лица по реда на чл. 61 АПК и подлежи на обжалване относно нейната законосъобразност в
14-дневен срок от съобщението до страните пред
Административния съд – Пловдив, на основание
чл. 215 ЗУТ.
Вр.и.д. кмет: Ст. Димитров
12518

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 3
от 3 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и
чл. 30 ЗАТУРБ, § 16 и § 18 от Избирателния кодекс Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Заличава кметство с. Вишовград – 11380
в Единния класификатор на териториалните
и административно-териториалните единици
(ЕКАТТЕ), община Павликени, област Велико
Търново.
2. Заличава кметство с. Мусина – 49429 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Павликени, област Велико Търново.
3. Заличава кметство с. Паскалевец – 55508 в
Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Павликени, област Велико Търново.
4. Заличава кметство с. Росица – 63080 в Единния класификатор на териториалните и административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ),
община Павликени, област Велико Търново.
5. Закритите кметства придобиват статут на
населени места съгласно чл. 46а ЗМСМА.
Председател: Д. Дончев
12488

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-552
от 7 ноември 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28 и
сл. и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и като взех предвид
влязлото в сила Решение № 149 от 17.06.2005 г.,
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постановено по адм. д. № 58/2005 на Старозагорския окръжен съд, и Заповед № РД-25-1861 от
06.10.2011 г. на кмета на Община Стара Загора
одобрявам план на новообразуваните имоти по
отношение на имот с кадастрален № 83 в кадастрален район № 307, намиращ се в местността
Бялата пръст в землището на гр. Стара Загора,
като в регистъра на новообразуваните имоти,
неразделна част от плана, същият бъде записан
на наследници на Дончо Николов Менгов на
основание влязла в сила Заповед № РД-25-1861 от
06.10.2011 г. на кмета на Община Стара Загора.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора на дирекция „АКРРДС“ в Областна
администрация – Стара Загора.
Областен управител: Й. Николов
12490

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
РЕШЕНИЕ № 389
от 7 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 във връзка с чл. 30 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Ябланица, реши:
1. Закрива следните кметства:
1.1. кметство Орешене с административен
център с. Орешене;
1.2. кметство Батулци с административен
център с. Батулци;
1.3. кметство Малък извор с административен
център с. Малък извор.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
3. Настоящите кметове на закритите с това
решение кметства от Община Ябланица продължават да изпълняват функциите си на кметове
до изтичане на мандат 2007 – 2011 г.
Председател: Р. Гаврилов
12489

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 3
от 4 ноември 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1,
чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 16
ЗМСМА Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, закрива кметства на територията на община
„Тунджа“, както следва: Болярско, Генерал Тошево, Гълъбинци, Златари, Каравелово, Коневец,
Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Савино,
Симеоново, Сламино, Стара река, Търнава,
Челник.
Председател: К. Карагьозов
12519
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36. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-62 от 10.11.2011 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството чрез областния управител
на област Ямбол за обект: „Възстановяване на
външна ограда и ремонт на кабини за контрол на
Граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово – Хамзабейли“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
12561
134. – Териториалната дирекция – София,
на Национа лната агенция за при ходите на
о снова н ие ч л. 2 53 ДОП К с по с т а нов лен ие
№ 39194/2002/083127 от 05.10.2011 г. възлага на
купувача Йордан Димитров Господинов с адрес:
София, ж.к. Дианабад, бл. 3А, ап. 84, следния
недвижим имот, намиращ се в с. Яна, Столична
община, район „Кремиковци“, ул. Буховско шосе:
поземлен имот с идентификатор 87401.7501.430 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Яна, Столична община, област София (столица),
с площ съгласно скица № 2092 от 10.02.2011 г.
на СГКК – София, 1190 кв. м, начин на трайно
ползване – незастроен имот за жилищни нужди,
номер по предходен план на с. Яна – парцел
ХХII-558, кв. 9, площ по нотариален акт – 1318
кв. м, съставляващ дворно място, неоградено,
без прокарани ток и вода, при съседни имоти
с идентификатори: 87401.7501.431, 87401.7501.433,
87401.7501.427, 87401.7501.428, 87401.7501.139 и
87401.7501.429, за сумата 16 717 лв. Собствеността
преминава върху купувача от датата на постановлението. Нотариална форма не е необходима. Купувачът е длъжен да поиска вписване на
постановлението за възлагане на недвижимия
имот от съдията по вписванията чрез службата
по вписванията по местонахождението на имота.
12528
47. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси:
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия за: професор по
научна специалност Обща, висша и приложна
геодезия (Геодезия и геоинформатика) към катедра „Геодезия и геоинформатика“; доцент по
научна специалност Земеустройство към катедра
„Земеустройство и аграрно развитие“; гл. асистент
по научна специалност Строителна механика,
съпротивление на материалите (Строителна
механика) към катедра „Строителна механика“;
професионално направление 2.1 Филология за
професор по научна специалност Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика – английски език) към Департамента по приложна
лингвистика и физическа култура, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи – в университета, бул. Христо Смирненски 1, сграда на ректората, стая 224,
тел. 02 963-52-45, вътр. 419 и 449.
12557
76. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 4.2.
Химически науки, специалност „Органична химия“ – един, със срок 2 месеца; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми, специалност „Подземен
добив на полезни изкопаеми (Управление на
процесите в минния масив)“ – един, със срок 2
месеца; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, със срок 2 месеца; професионално
направление 4.4. Науки за земята, специалност
„Приложна геофизика (Сеизмология и природни
бедствия)“ – един, със срок 3 месеца; доцент по
професионално направление 4.4. Науки за земята,
специалност „Палеонтология и стратиграфия“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, сектор „СДК“, сграда КЦОК,
ет. 2, стая 4, тел. (02) 962 42 31, (02) 80-60-209.
12420
335. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
асистенти по 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност – двама,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ,
София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция
„Учебна дейност“, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
12556
2321. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за доценти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност Измервателни преобразуватели и
уреди (Метрология и уредостроене) – един, със
срок 2 месеца; професионално направление 5.6.
Материали и материалознание, специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали (Индустриални материали
и материалообработване) – един, със срок 2
месеца; професионално направление 3.8. Икономика, специалност Икономика и управление
(Индустриална собственост) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи: ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209,
тел. 066/827555.
12379
38. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за доцент по професионално направление 3.8. икономика – икономика и управление по отрасли (маркетинг), със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в колежа, бул. Кукленско
шосе 13, тел. 032/622-522.
12521
14. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по двойка специалности; специалност Български
език и история; научна специалност Български
език (обща и експериментална фонетика) – един за
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катедра „Български език, литература и изкуство“;
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Машиностроителни технологии и мениджмънт, научна специалност Рязане
на материалите и режещи инструменти – един
за катедра „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика; специалност Автоматика, информационна и управляваща техника; научна специалност Автоматизация на производството – един
за катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
специалност Електроника; научна специалност
Електронизация – един за катедра „Физика“;
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; специалност Технология
и управление на транспорта; научна специалност
Управление и организация на автомобилния
транспорт – един за катедра „Транспорт“; доценти
по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
Автоматика, информационна и управляваща
техника, научна специалност Автоматизация на
производството – един за катедра „Автоматика,
информационна и управляваща техника“; професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, специалност Компютърни
системи и технологии, научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление – един за катедра „Компютърни системи и технологии“; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност Телекомуникационни системи, научна специалност Комуникационни мрежи
и системи – един за катедра „Телекомуникации“;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност Електроника, научна специалност Електронизация – един
за катедра „Физика“; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност Компютърни системи и технологии,
научна специалност Автоматизирани системи за
обработка на информация – един за нуждите на
катедра „Компютърни системи и технологии“;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност Компютърни
науки, научна специалност Информатика – един
за катедра „Информатика и информационни
технологии“; професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по математика и
информатика, специалност Математика и информатика, научна специалност Математическо
моделиране и приложение на математиката – един
за катедра „Алгебра и геометрия“; професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по
математика и информатика, специалност Математика и информатика, научна специалност
Математическо моделиране и приложение на
математиката – един за катедра „Математичен
анализ“; професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, научна
специалност Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. лечебна
физкултура) – един за катедра „Кинезитерапия“;
главен асистент в професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност Компю-
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търизирано проектиране в машиностроенето и
уредостроенето, научна специалност Автоматизация на инженерния труд, за катедра „Технология
на машиностроенето и металорежещи машини“,
всички със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – в отдел „Развитие на
академичния състав“, кабинет 1.334, д-р Орлин
Петров, тел. 082/888-455; 0882390043.
12437
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за: Педагогическия
факултет за професори по: 05.06.05 педагогическа
и възрастова психология (възрастово развитие и
консултиране), професионално направление 1.2.
Педагогика – един; 05.07.04 специална педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика – един; Стопанския факултет за: професор по
01.01.06 геометрия и топология, професионално
направление 4.5. Математика – един, всички
със срок 2 месеца; доцент по 05.02.18 икономика и управление (по отрасли), професионално
направление 3.8. Икономика – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 778, за СФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699 403.
12452
1482. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Геометрия и топология) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието
и дидактика – социална екология) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки
(Екология и опазване на екосистемите) – един,
със срок 2 месеца; доценти по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по... (Методика на обучението по технологични и
технически дейности) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на технологичната подготовка) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и методика на
обучението по изобразително изкуство) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието
(Управление на образованието) – един, със срок 2
месеца; област на висше образование 4. Природни
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науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Микробиология) – един, със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки (Клетъчна биология) – един,
със срок 2 месеца; главен асистент по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология
(Средновековна обща история) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 124. За информация: тел.: 054/830 495, вътр.
121, GSM: 0899901943.
12378
919. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за професор по 01.08.02 икономическа и
социална география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите
за участие се подават в канцеларията на института – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
12460
920. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за доцент по 02.16.01 обща, висша и приложна
геодезия със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите за участие се
подават в канцеларията на института – София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
12461
611. – Институтът по океанология – БАН,
Варна, обявява конкурси за професори по: 1.
област на висше образование: 4 Природни науки,
математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (01.04.08 физика
на океана, атмосферата и околоземното пространство) – един; 2. област на висше образование: 4
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление: 4.2. Химически
науки (01.05.02 специалност неорганична химия (морска химия) – един; 3. област на висше
образование: 4 Природни науки, математика и
информатика; професионално направление: 4.4.
Науки за земята (01.07.10 геология на океаните и
моретата) – един; 4. област на висше образование:
4 Природни науки, математика и информатика;
професионално направление: 4.4. Науки за земята
(01.08.07 океанология (оперативна океанография) – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, Личен състав, тел.:
052/370486/вътр. 116.
12469
241. – Инс тит у т ът по фу ра ж ните култ ури – Плевен, към Селскостопанската академия
обявява конкурси за: професор в професионално
направление 6.3. Животновъдство по 04.02.04.
хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите със срок 3 месеца; доцент
в професионално направление 6.2. Растителна
защита по 04.01.10. Растителна защита – ентомология, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи за участие в
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конкурсите се представят в Института по фуражните култури – Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов
89, тел. 064805882.
12451
155. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за доцент по 04.02.06 говедовъдство и
биволовъдство със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.
12498
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Кръгово кръстовище и пътна връзка под АМ
„Хемус“ при км 0+832“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в Техническата
служба на район „Кремиковци“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта чрез район „Кремиковци“.
12504
23. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод ВЛ 110 kV от ел. подстанция „Айтос“ до
ел. подстанция „Слънчев бряг-запад“, за частта от
електропровода, преминаваща през землището на
с. Драганово, община Бургас. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на Община Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
12492
51. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение ПУП – ПЗ за обект „Реконструкция
на компресорна станция „Ихтиман“. Площадката на КС е разположена в границите на ПИ
№ 060103, местн. Кой дере, в земл. с. Стамболово,
община Ихтиман. Проектът се намира в дирекция „Архитектура и строителство“ в сградата
на техническата служба на Община Ихтиман,
стая 16. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения, искания,
мнения и препоръки по проекта до общинската
администрация.
12493
2. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии за обект
„Преносни газопроводи високо налягане с АГРС
от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“
през имоти по КВС на гр. Оряхово към община
Оряхово, област Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
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Община Оряхово и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
12571
58 . – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава,
че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: АМ „Марица“, участък Любимец – Капитан Андреево,
от км 89+100 до км 108+260 – реконструкция на
ел. стълб 20 kV при км 103+100 за землището
на Свиленград, който е изложен в сградата на
общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“
на Община Свиленград и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12560
33. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен
помощен план на имотите на ползвателите и на
бившите собственици на зоната по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
по КВС на землище гр. Ветрен, община Септември, за ПИ № 037305 и 037303, м. Турбаница, ПИ
№ 046210, 046212 и 046213, м. Над селото, ПИ
№ 038205, 038211, 038213, 038215, 038216, 038217,
038220, 038304 и 038669, м. Кьосови грамади, ПИ
№ 035278, 035276, 035274, 035273, 035229, 035227 и
035230, м. Вейовец. Помощният план и регистрите
на имотите на ползвателите и бившите собственици са изложени за разглеждане в сградата на
Общинска администрация – гр. Септември, отдел
„ТСУ“. Копие на изготвената документация на
помощния план за предварително запознаване
на жителите на гр. Ветрен е предоставена и в
кметството на гр. Ветрен. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения към помощния
план до кмета на Община Септември, като се
приложат документите за собственост и други
документи, които считат за необходимо.
12494

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е
постъпила Заповед № ОА-АК-662 от 27.10.2011 г.
от областния управител на област с административен център Благоевград, с която е оспорена
тарифа (приложение № 11) към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Кресна в частта є относно приетите
промени с Решение № 1040 по протокол № 48 от
30.08.2011 г. на Общинския съвет – гр. Кресна,
заедно с Решение № 1073 по протокол № 49 от
16.09.2011 г. от проведеното редовно заседание
на Общинския съвет – гр. Кресна. По постъпилата заповед е образувано адм.д. № 801/2011 по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане на 15.12.2011 г. в 10 ч.
12495
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Миланка Добрева Теодосиева от София е образувано
адм. д. № 2089/2011 по описа на съда с предмет
на оспорване – Заповед № 754 от 19.04.1994 г. на
кмета на Община Бургас, с която е одобрено
частично изменение на ЗП и ЧКЗСП на кв. 28
по плана на ЦГЧ Бургас, обхващащо парцели І,
ІV и V, състоящо се в завишаване с един етаж
височината на застройката в имоти 2264, 2266 и
2265, според сините и червените линии и надписи
и нанесените корекции със зелено върху плана.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството по адм. д.
№ 2089/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорване.
12542
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Марин Спасов Марчев от Карнобат, ул.
Карнобатска комуна 12, против Заповед № РД-589
от 14.09.2011 г. на кмета на Община Карнобат
относно одобряване проект за изменение на
ПУП – ПЗ за УПИ VІІ-548 в кв. 41 по плана на
гр. Карнобат. По оспорването е образувано адм.
д. № 2326/2011. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 31.01.2012 г. в 11,20 ч.
12543
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Рафаела Маркова Воденичарова и
Едмонд Николов Папазов на Решение № 34087 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варн а, с което е одобрен ПУП – ПУР:
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема за к. к.
Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно
от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т.
34 до о.т. 44, в частта по отношение на ПИ нов
№ 35 според ПУП – ПУР (стари № 3576, 3576В).
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3432/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
12473
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Валентин Симеонов Минков на
Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР на к. к. Чайка в частта по отношение на ПИ
с идентификатор 10135.2573.246. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 3435/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
12474
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Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Снежана Петрова
Карагьозова на Решение № 3409-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в
частта относно имот 3026. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3265/2011 в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваната заповед, както и
за присъединяване към подадената от Снежана
Петрова Карагьозова жалба.
12497
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Антония Владимирова Маркова на Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с който е одобрен ПУР на СО
„Зеленика“ в частта по описа на ПИ 10135.5545.3336.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3309/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен всетник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
12575
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3374/2011 по оспорване,
предявено от Зафирка Петрова Георгиева против Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема за к. к. Чайка, без кв. 4, 6, 7, 60 и част от
кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение
на улица от о.т. 34 до о.т. 44 в частта на ПИ с
идентификатор № 10135.2573.394 и улица от о.т. 335
до о.т. 560. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
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административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от Зафирка Петрова
Георгиева.
12576
Административният съд – Видин, на основание чл. 194 АПК съобщава, че с Решение № 101
от 12.10.2011 г. по адм. дело № 249/2010 по описа
на Административния съд – Видин, влязло в сила,
се отменя разпоредбата на чл. 14, т. 6 от Наредба
№ 1 за опазване и поддържане на обществения
ред в община Видин, приета с Решение № 256,
взето с протокол № 15 от 21.12.2004 г., като е
актуализирана и изменена с Решение № 11, взето с протокол № 1 от 26.01.2005 г., и с Решение
№ 62, взето с протокол № 4 от 26.04.2006 г., на
Общинския съвет – гр. Видин.
12524
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Милк Трейдинг“ – ЕООД,
Добрич, на Решение № 892 по протокол № 68 от
заседание на Общинския съвет – гр. Балчик, от
20.09.2011 г., с което е одобрен ПУП – ПРЗ на
масив 25 в с. Кранево, в частта по отношение
предвиждането на този ПУП за отреждане на
ПИ № 39459.25.32 по КК на с. Кранево в УПИ
ІІ и УПИ ІІІ, кв. 254, като в последния УПИ е
включен и ПИ 39459.25.31 по КК на с. Кранево.
Заинтересуваните лица, за които заповедта се
явява благоприятен акт, могат в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
за оспорване в „Държавен вестник“ да подадат
заявление в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4
ЗУТ форма, за да се конституират като ответници по делото. По оспорването е образувано адм.
дело № 793/2011 по описа на Aдминистративния
съд – Добрич.
12475
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от РПК „Стратеш“ – Ловеч, ул. Ат. Иширков 10, ет. 3, представлявана от Байко Маринов
Баев – председател, с която се оспорва Заповед
№ 1238 от 16.09.2011 г. на кмета на Община Ловеч,
с която е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за
урегулиран поземлен имот I-186 от кв. 20 по плана
на с. Горан, област Ловеч, с възложител Георги
Петков Попов, въз основа на която е образувано
адм.д. № 291/2011 по описа на Административния
съд – Ловеч. Заинтересованите лица могат да подават молби за конституиране като ответници по
делото в едномесечен срок от обнародването на
съобщението за оспорване в „Държавен вестник“.
12496
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Сюлейман Халилов Камберов от гр. Сърница против Заповед № 1438
от 25.11.2010 г. на кмета на Община Велинград.
С обжалваната заповед е допълнена и изменена предходна Заповед № 309 от 22.03.2010 г. на
кмета на Община Велинград, като се одобрява
ПУП – план за застрояване на УПИ І-43, „Производство, търговия и услуги“, отрежда се ново
застроително петно с Кинт. 2,00; максимална
плътност на застрояване 70% и определя триметров зелен пояс по контура на имотната граница,
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както и се определя хигиеннозащитна зона 200
м за обект „Електрическа централа „Сърница“ за
производство на електроенергия чрез отпадъчна
биомаса в ПИ № 061043, м. Кутлата, землище
гр. Сърница, община Велинград. По жалбата е
образувано адм. дело № 785/2010 по описа на
Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12525
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Иван Принов Черечански
от София против Заповед № 385 от 13.04.2009 г.
на кмета на Община Панагюрище, с която е
одобрено частично изменение на ПУП – за кв.
11 по плана на с. Панагюрски колонии, община
Панагюрище, като се образува нов квартал – кв.
11а, заличават се УПИ ІІ – за КВЗ, УПИ ІІІ – за
озеленяване и пешеходни алеи от действащия
план, и се създават следните нови: УПИ ІІ – общ.,
УПИ ІІІ – общ., УПИ ІV – общ., УПИ V – общ.,
УПИ VІ – общ., и УПИ VІІ – общ., в кв. 11а по
плана на с. Панагюрски колонии; заличава се
УПИ ІV – за КВЗ в кв. 11 от действащия план
и новопроектирана улица с о.т. 125-355-356-126127, и се създават нови: УПИ І – общ., УПИ
ІІ – общ., УПИ ІІІ – общ., УПИ ІV – общ., УПИ
VІ – общ., УПИ VІІ – общ., УПИ VІІІ – общ.,
УПИ ІХ – общ., и УПИ Х – общ., в кв. 11 по
плана на с. Панагюрски колонии, нови улици с
о.т. 350-351-352-353-354 и с о.т. 355-125-356-156б-156а
и алея според надписите и означенията в плана
за регулация и застрояване. По жалбата е образувано адм.д. № 434/2010 по описа на АС – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12526
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 760 по описа на съда за 2011 г.
по жалба на Атанаска Атанасова Цветкова от
Пловдив против Заповед № 24 от 12.01.2011 г.
на кмета на Община „Родопи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на имот № 002556, м. Друма,
землището на с. Бойково, представляващ земеделска земя, за промяна на предназначението. В
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в съдебното производство чрез подаване на заявление до Административния съд – Пловдив,
което следва да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес; 4.
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номера на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание на 17.01.2012 г. от 9 ч.
12523
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 408/2011, насрочено за 28.12.2011 г.
от 10,30 ч., по оспорване от Милена Сребринова
Куцлева, „Сашо – 55“ – ЕООД, Доспат, Фети Неджимиев Рашилов, Красимир Нягулов Рашилов,
Стефан Давидов Бакалов, Росен Савов Халачев
и Росен Ефремов Халачев на Заповед № 019 от
15.01.2009 г. на кмета на Община Доспат, с която
е одобрен ПУП – ПЗР за УПИ ХІІІ-947 и УПИ
ХVІІІ-1084, кв. 23 по плана на гр. Доспат, с който се променя дворищната регулация на УПИ
ХІІІ-947 и УПИ ХVІІІ-1084, като същата минава
максимално по съществуващите имотни граници,
а уличната регулация минава по съществуващите
на място пътища; УПИ ХІІІ-947 и УПИ ХVІІІ-1084
се оформят в жилищна зона със средна височина
и със застрояване до 5 етажа и 15 м кота стреха.
Указва на заинтересуваните лица, че имат право
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ да се конституират като
ответници по делото.
12472
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 881/2011 по описа на АССО
по възражение от Снежанка Славчева Трънкарова – управител на „Сайт Дизайн“ – ЕООД, от
София, ж. к. Младост 1, бул. Йерусалим, бл. 51,
магазин 2А, срещу Решение № 2052 по протокол № 46 от 09.09.2011 г. по докладна записка
изх. № ТС-ПУП 202 от 07.01.2011 г. на кмета на
Община Самоков относно изготвен подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на част от терена, отреден
за „Битови услуги, гостилница и ресторант“ в
кв. 22 по плана на с. Райово, като се образува
нов УПИ за имот № 367, собственост на „Сайт
Дизайн“ – ЕООД. Конституирани страни по делото са: жалбоподател: „Сайт Дизайн“ – ЕООД,
чрез управителя Снежанка Славчева Трънкарова,
ответник: Общинският съвет – гр. Самоков. Уведомява заинтересованите страни, че могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, отговарящо на
изискванията по чл. 218, ал. 2 ЗУТ. Делото е
насрочено за 19.01.2012 г. от 9,30 ч.
12574
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VIII състав, призовава Милен Иванов
Жеков с последен адрес Варна, ул. Сан Стефано
7, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 26.01.2012 г. в 9 ч. като ответник по адм.д.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

№ 5/2011, заведено от Иван Ж. Иванов, Дафинка
В. Иванова, Жанета И. Докторова. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
12471
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ брачен състав, призовава Гияс Билал, без
регистриран адрес в Република България, да се
яви в съда на 14.02.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 8550/2010, заведено от Елеонора
Михайлова Петкова срещу Гияс Билал, Калин
Маринов Йосков и Кристиян Гияс Билал. Ако
въпреки публикацията ответникът не се яви в
съда при разглеждане на делото, същото ще бъде
разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12515
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 7677/2011
по иск за признаване на съдебно решение и
допускане на изпълнение, заведен от Евгеница
Цветанова Георгиева срещу Илияна Панайотова
Илчева, с последен адрес София, ул. Цар Асен 59,
ет. 3, която като ответник в едномесечен срок от
публикацията може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
12516
Варненският районен съд, VІІІ състав, призовава Алан Джеймс Уиддоус, роден на 11.07.1951 г.,
гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, да се яви в съда
на 09.02.2012 г. в 9 ч. за връчване на съдебните
книжа като ответник по предявения от Евгения
Желязкова Уиддоус иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК по гр. дело № 17031/2011 по описа на
ВРС, VІІІ състав. При неявяване на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
12476
Дуловският районен съд уведомява Ахмед
Батмаз, гражданин на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр.д.
№ 967/2011 по описа на съда от Дженан Айридин
Бекир по чл. 341 ГПК във връзка с чл. 34 ЗС
(делба) и че в деловодството на съда на адрес
гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяване на Ахмед Батмаз или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител.
12578
Районният съд – Лом, гражданска колегия,
призовава Сукхбир Синг с последен адрес гр. Сингалцор, Република Индия, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 17.01.2012 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 847/2011, заведено от Цветелина
Л. Кирилова, за развод. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12577
Пловдивският районен съд, XIV гр. състав,
призовава Йово Димитров Йовов с последен известен адрес Пловдив, ул. Васил Левски 99, ет. 2,
ап. 15, да се яви в съда на 17.01.2012 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 2549/2006, заведено
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от Любомир Димитров Йовов от Пловдив, за
иск по чл. 86 СК. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ ответникът не се яви в съда
при разглеждане на делото, съдът му назначава
особен представител.
12522
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
117 състав, уведомява Херут Орко Али, гражданка на Судан, родена на 25.02.1981 г., че има
качеството на ответник по гр. д. № 7336/2011 по
описа на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, образувано по
предявен от Насредин Раби Абду иск за развод, и
є указва, че в 2-седмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
12527
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 2809/90 за политическа партия „Българска
комунистическа партия“ съгласно Решение № 123
от 01.08.2011 г. на Върховния касационен съд на
Република България по т.д. № 691/2011, както
следва: вписва в регистъра на политическите
партии при Софийския градски съд по партидата
на Българската комунистическа партия настъпили
промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решенията, взети на проведения
на 20.03.2010 г. ХХII конгрес на Българската
комунистическа партия, както следва: промени
в устава на Българската комунистическа партия, приети на проведения на 20.03.2010 г. ХХII
конгрес на Българската комунистическа партия;
промени в ръководните органи на Българската
комунистическа партия, както следва: председател
на ЦК на БКП Зонка Златкова Спасова; членове
на Политбюро Милчо Петков Александров, Владимир Цеков Христов, Зонка Златкова Спасова,
Георги Димитров Георгиев, Спас Владимиров
Спасов, Методи Цветков Димитров и Марин
Стоянов Маринов; Българската комунистическа
партия се представлява от председателя на ЦК
на БКП Зонка Златкова Спасова.
12514

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение „За
Владая“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани свои те ч ленове на общо събрание на
30.12.2011 г. в 10 ч. в зала „Царевец“, с. Владая,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението 2010 – 2011 г.; 2. попълване състава на УС на сдружението поради напускане на
досегашни негови членове; 3. предложение за
решение на общото събрание на сдружението за
несъбрания членски внос; 4. други.
12470
10. – Управителният съвет на Младежко
сдружение „Лавър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 16.01.2012 г. в 17 ч. в София, ул. 680
№ 9, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
отчети за дейността на сдружението за 2010 и
2011 г.; 2. приемане на декларация за липса на
дейност в периода 2010 – 2011 г.; 3. други. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12552
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български врати и прозорци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.01.2012 г. в 11 ч. в София,
в заседателната зала на „Солид 55“ – ООД, бул.
Цариградско шосе, 7 км, ул. Магнаурска школа
5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2011 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2011 г.; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. избор на
председател на управителния съвет; 5. приемане
на насоки за работа през 2012 г.; 6. приемане на
бюджет за 2012 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
12581
30. – Управителният съвет на Българско Музикално Сдружение, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.02.2012 г.
в 10 ч. в София, ул. Поп Богомил 23, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БМС
за 2011 г.; 2. представяне, обсъждане и приемане на
ГФО на БМС за 2011 г.; 3. приемане на програма
за дейността на БМС за 2012 г.; 4. приемане на
бюджет на БМС за 2012 г.; 5. приемане на нови
членове на БМС; 6. изключване на членове на БМС;
7. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12479
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Настоятелство при ЦДГ
№ 7 „Синчец“, Бу ргас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.01.2012 г. в 17,30 ч. в Бургас, ул. Цар Асен
34, в сградата на ЦДГ № 7 „Синчец“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението,
на управителния съвет и на контролния съвет на
сдружението през 2010 и 2011 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и контролния съвет за дейността им през
2010 и 2011 г.; 3. промени в устава на сдружението;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
промени в състава на контролния съвет; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12482
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.12.2011 г. в 10 ч. във
Варна на ул. Капитан Петко войвода 3 при дневен
ред: във връзка с разпореждане № 2468/2011 на
Варненския окръжен съд за съобразяване на устава
на сдружението с чл. 10 от Закона за занаятите,
съгласно който членове на юридическото лице с
нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Варна“ не могат да бъдат юридически лица,
гласуване и вземане на решение за промяна на
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устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12582
10. – Управителният съвет на „Сдружение
на производителите на взривни вещества в
България“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 20 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 12.01.2012 г. в 10 ч. в офиса на сдружението
във Варна, ул. Архитект Петко Момилов 26, при
следния дневен ред: 1. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението: прекратяване
членството на „Максам България“ – АД (понастоящем „Експал България“ – АД, променено
наименование, управление и представителство
на „Максам България“ – АД, с решение на ОСА
от 01.06.2011 г., вписано в АВ на 28.07.2011 г.), и
освобождаването му като член на управителния
съвет; проект за решение – ОС приема промяна в
състава на УС на сдружението: прекратява членството на „Максам България“ – АД (понастоящем
„Експал България“ – АД), и го освобождава като
член на управителния съвет; 2. приемане на нов
член на сдружението „Максам СЕ България“ – АД,
и избирането му за член на управителния съвет
на мястото на освободения член „Максам България“ – АД („Експал България“ – АД); проект за
решение – ОС приема предложения нов член на
сдружението „Максам СЕ България“ – АД, избира го за член на управителния съвет на мястото
на освободения член „Максам България“ – АД
(„Експал България“ – АД); 3. приемане нов акт
на сдружението – устав, с оглед решенията по
т. 1 – 2; проект за решение – ОС приема нов устав
на сдружението с оглед решенията по т. 1 – 2; 4.
приемане на годишен финансов отчет и отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
годишен финансов отчет и отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2011 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2012 г.; проект за
решение – ОС избира предложения от УС регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност
на настоящите и бившия член на УС за дейността
им за 2010 и 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност настоящите и бившия
член на УС за дейността им за 2010 и 2011 г.;
7. приемане на работна програма, бюджет на
сдружението и членски внос за 2012 г.; проект
за решение – ОС приема предложените работна
програма, бюджет на сдружението и членски
внос за 2012 г. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали
за провеждане на събранието на основание чл. 21
от устава на сдружението са на разположение на
членовете на сдружението не по-късно от 10 дни
преди събранието в офиса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12580
44. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и
2 ЗА свиква на 28 и 29.01.2012 г. в 8 ч. в зала
„Пленарна“ на Община Варна редовно годишно
общо събрание на колегията при следния дневен
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ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на
Адвокатския съвет – Варна, през 2011 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на
дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за 2012 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната.
12500
379. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81,
ал. 1 и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на
ВТАК на 28.01.2012 г. в 9 ч. в голямата зала на
Община Велико Търново със следния дневен ред:
1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и вземане на решение
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета за следващата финансова година; 5. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната.
12501
18. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ,
чл. 30, т. 20 от устава на сдружението и Решение
№ 72 от 07.11.2011 г. на УС на ЛРС „Сокол“ свиква
общо събрание на пълномощниците на 16.03.2012 г.
в 10 ч. в Дома на културата – гр. Гоце Делчев,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад на УС на ЛРС „Сокол“, гр. Гоце Делчев,
за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и освобождаване на УС от отговорност; 2. приемане на
отчета за дейност на КС за 2011 г. и освобождаване
от отговорност; 3. приемане на финансовия план
за 2012 г.; 4. приемане промени в устава на ЛРС
„Сокол“; 5. други. Поканват се всички пълномощници на сдружението да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12534
98. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – гр. Добрич, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
общо събрание на колегията на 28.01.2012 г. в
8,30 ч. в „Международен колеж“ – ООД, Добрич,
ул. България 3, зала „Албена“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК за 2011 г.; 2.
финансов отчет за 2011 г.; 3. отчет на контролния
съвет; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2011 г.;
5. разисквания и приемане на отчета и докладите;
6. приемане на бюджета за 2012 г.; 7. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
12499
50. – Управителният съвет на Обществена
коалиция за здраве – Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.01.2012 г. в 16 ч. в
Кърджали, ул. Ген. Вл. Стойчев 2, конферентната
зала на Дом на здравето в РЗИ – Кърджали, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за периода август 2008 г. – ноември 2011 г.; 2. финансов отчет за периода август
2008 г. – ноември 2011 г.; 3. включване на нови
членове в състава на сдружението; 4. избор на
нов управителен и контролен съвет; 5. други. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12477
11. – Управителният съвет на сдружение
„Коалиция на граждански организации „Стол и п и ново“ – П ловд и в, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.01.2012 г. в 11 ч. в офиса на сдружението в
Пловдив, ул. Малина 12, при следния дневен ред:
1. приемане на финансов и съдържателен отчет за
2009 и 2010 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. промени в състава на УС на сдружението; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12544
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“
Бъ лгари я“ – П ловдив, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.02.2012 г. в 10 ч. в Пловдив,
бул. Александър Стамболийски 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за
дейността на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“
България“ – Пловдив, за изминалата 2011 г.; 2.
отчет на финансовата дейност на сдружението
за 2011 г.; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нови членове на
управителния съвет; 5. освобождаване на председателя на управителния съвет; 6. избор на нов
председател на управителния съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12530
35. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата кани членовете на годишно
отчетно събрание на 28.01.2012 г. в 10 ч. в залата
на колегията при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на АС през отчетната 2011 г.; 2. финансов
отчет; 3. доклад на контролния съвет; 4. отчет
на дисциплинарния съд; 5. приемане бюджета на
съвета на колегията за 2012 финансова година;
6. избор на делегати за общото отчетно-изборно
събрание на адвокатите в страната; 7. разни.
12483
13. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 28.01.2012 г. в 10 ч. в зала
324 на Съдебната палата – Сливен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане бюджет на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. избор на делегати
за общо събрание на адвокатите в страната. При
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липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12531
15. – Управителният съвет на Сдружение
за превенция и лечение на белодробни болес
ти – Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 24.01.2012 г.
в 13 ч. в Троян, ул. Васил Левски 253, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. програма за
дейността на сдружението за 2012 г.; 3. промени
в състава на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12583
49. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Ямбол, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание
на Адвокатската колегия – Ямбол, на 28.01.2012 г.
в 9 ч. в залата на Община „Тунджа“ в Ямбол,
при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2011 г. и вземане на решение по него; 2. изслушване доклада на контролния съвет; 3. изслушване
отчета на председателя на дисциплинарния съд; 4.
обсъждане и приемане на бюджета за следващата
финансова година; 5. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 6. разни.
При липса на кворум събранието се отлага за 10 ч.
12533
55. – Управителният съвет на СНЦ „Фонд за
развитие на Летище Пловдив – Южната врата
на България“ – с. Крумово, на основание чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.01.2012 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Нов пътнически терминал при Летище
Пловдив на адрес: област Пловдив, община
„Родопи“, с. Крумово, Летище Пловдив 4009,
при дневен ред: 1. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 2. промяна в състава на
управителния съвет на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12529
Цонка Василева Славова – ликвидатор на СНЦ
„Мира 1“, Варна, в ликвидация по ф.д. № 444/2003
на Варненския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
12584
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