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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“, приет с Постановление
№ 9 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 10 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 ал. 2 се отменя.
2. В наименованието на глава втора думата
„Организационна“ се заличава.
3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва
главен секретар, Инспекторат, служител по
сигурността на информацията, финансов контрольор, обща администрация, организирана
в две дирекции, и специализирана администрация, организирана в главна дирекция и
четири дирекции.“
4. В глава трета в наименованието на
раздел І думите „на агенцията“ се заличават.
5. В чл. 7, ал. 2 думите „и определя техните
функции“ се заменят с „и на регионалните
директори“.
6. В чл. 9:
а) в ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. Издателско експертно-консултативно
звено;
4. Читателско експертно-консултативно
звено.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За решаване на конкретни проблеми от
дейността на агенцията председателят може да
създава експертни комисии и работни групи.“
7. В чл. 10:
а) в т. 13 думите „Издателския съвет“ се
заменят с „Издателското експертно-консултативно звено, Читателското експертно-консултативно звено“;
б) точка 14 се изменя така:
„14. утвърждава съставите на дирекционните съвети, експертно-проверочните и експертните оценителни комисии на дирекциите
„Цент ра лен държавен арх ив“, „Държавен
военноисторически архив“ и „Регионален
държавен архив“;
в) в т. 18 думата „издава“ се заменя с „утвърждава“;
г) в т. 21 след думата „правомощия“ се
поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
д) създава се нова т. 22:

„22. ск л юч ва меж д у народ н и дог овори
с чуждестранни партньори и осъществява
международното сътрудничество в областта
на архивното дело;“
е) досегашната т. 22 става т. 23.
8. В чл. 14, ал. 2, т. 3 думата „ежегодните“
се заменя с „годишните“.
9. В чл. 15:
а) в ал. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 46
и 46б от Закона за администрацията“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Инспекторатът:
1. извършва планови проверки по утвърден
годишен план, както и други проверки, възложени му с писмена заповед на председателя, за:
а) спазване на Закона за Националния архивен фонд, на методическите изисквания и
на вътрешните правила и работни процедури;
б) изпълнение на стратегическите цели и
оперативните планове и задачи;
в) постъпили сигнали, заявления, жалби и
възражения на физически и юридически лица
срещу незаконни или неправилни действия
или бездействия на служители на агенцията,
както и приема граждани и представители на
организации и изслушва техните предложения
и сигнали;
2. докладва на председателя за резултатите
от извършените проверки с предложения за
отстраняване на пропуски, допуснати нарушения или на предпоставки за такива в работата
на администрацията;
3. осъществява проверки и контрол по
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
4. контролира спазването на указания, препоръки и предписания, дадени от компетентни
органи при извършени проверки;
5. осъществява дейности по разкриване,
превенция и противодействие на корупцията, предотвратяване конфликт на интереси и
други правонарушения в администрацията;
6. участва при изготвянето на анализи на
дейността на звената в общата и в специализираната администрация;
7. участва в разработването на вътрешни
актове, регламентиращи организацията на
дейността на агенцията;
8. осъществява и други контролни функции, произтичащи от нормативни актове или
възложени със заповед на председателя.“;
в) в ал. 4:
аа) в т. 2 думата „администрацията“ се
заменя с „общата и специализираната администрация“;
бб) в т. 3 накрая се добавя „и Етичния
кодекс на служителите в държавните архиви“.
10. В чл. 16, ал. 2, т. 6 думата „регистратури“ се заменя с „регистратурата“.
11. В чл. 17 ал. 2 и 3 се изменят така:
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„(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор.
(3) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност по ред, определен от председателя на агенцията, в съответствие с указанията
на министъра на финансите.“
12. В чл. 18 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. дирекция „А дминистративно-правна
дейност, управление на собствеността и информационно обслужване“;
2. дирекция „Финансово управление и
човешки ресурси“.“
13. Член 19 се изменя така:
„Ч л. 19. Ди рек ци я „А дминист рат ивноправна дейност, управление на собствеността
и информационно обслужване“:
1. подпомага ръководството и административните звена на агенцията с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
2. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове,
свързани с дейността на агенцията;
3. изготвя и съгласува проекти на договори,
актове, наказателни постановления и други
документи, свързани с дейността на агенцията;
4. осъществява процесуално представителство пред съдебните власти;
5. участва в изготвянето на актове, свързани с възникване, изменяне и прекратяване
на служебни и трудови правоотношения;
6. организира провеждането на процедурите
по възлагане на обществени поръчки и съгласува сключените въз основа на тях договори;
7. организира съхраняването и използването на учрежденския архив, включително
техническото, програмното осигуряване и
поддръжката на приетите и изпратените електронни документи, подписани с универсален
електронен подпис (УЕП);
8. организира транспортното обслужване
на агенцията, поддръжката и ремонта на
транспортните средства;
9. извършва дейностите по материалнотехническото снабдяване, отговаря за санитарно-хигиенните условия и пропускателния
режим на агенцията;
10. създава и поддържа главен регистър,
картотека и спомагателен регистър въз основа
на имотите – държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;
11. изготвя и комплект у ва искани я за
актуване на имоти – държавна собственост,
предоставени за управление на агенцията,
съхранява актовете и следи за своевременното
им актуализиране;
12. организира и отговаря за стопанисването
на движимото и недвижимото имущество на
агенцията;
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13. организира и осъществява дейностите
по използване и управление на предоставените
на агенцията недвижими имоти;
14. организира поддържането на системите
за противопожарна и аварийна безопасност
и охранителните системи;
15. планира, организира и контролира
извършването на капитално строителство,
текущ и основен ремонт на дълготрайни материални активи;
16. организира, разработва и съставя поименни списъци на инвестиционната програма;
17. организира и поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и сканиращата техника, специализираното програмно осигуряване и системния
софтуер на агенцията;
18. организира поддържането и администрирането на функциониращите в агенцията информационни системи и организира и
осигурява деловодната дейност;
19. отговаря за издаването, прекратяването, инсталирането на цифровите електронни
сертификати за УЕП в агенцията;
20. проучва и организира внедряването
на нови информационни и комуникационни
технологии в агенцията.“
14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Финансово управление
и човешки ресурси“:
1. организира, осъществява и контролира
финансовата дейност, счетоводната отчетност,
правилното осчетоводяване на приходите и
разходите на агенцията, както и правилното
разходване на средствата в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия,
приложимите счетоводни стандарти и Единната бюджетна класификация;
2. съставя проекта на бюджет на агенцията;
3. отчита изпълнението на бюджета;
4. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета на
агенцията и съставя годишен финансов отчет;
5. осъществява методическо ръководство
и контрол на финансовата дейност спрямо
дирекциите „Регионален държавен архив“,
дирекция „Централен държавен архив“ и дирекция „Държавен военноисторически архив“;
6. отговаря за спазването на финансовата
и бюджетната дисциплина;
7. прилага система от правила и процедури
за финансово управление, отчитане и контрол
в агенцията;
8. отговаря за разходването на средствата,
получени по проекти, както и от дарения и др.;
9. подпомага председателя при определяне
и контролиране на разходите на държавните
архиви от бюджетните кредити на агенцията
на основата на система от критерии и показатели за финансиране;
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10. организира и координира осъществяването на инвентаризацията на активите в
агенцията съгласно Закона за счетоводството;
11. отговаря за правилното прилагане на
нормативните и вътрешните актове по финансово-счетоводната дейност на държавните
архиви;
12. отговаря за използването и опазването
на финансово-счетоводната информация, организацията на счетоводния архив и въвеждането
на контролиран достъп до него;
13. разработва и реализира стратегия за
управление на човешките ресурси в съответствие с управленската стратегия на агенцията;
14. организира обучението и повишаването на квалификацията на служителите в
агенцията;
15. организира и участва в процеса на
назначаването, конкурентния подбор, преназначаването и освобождаването от длъжност
на служителите и изготвя актовете в съответствие със законовите разпоредби;
16. изготвя, оформя и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в
агенцията;
17. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименните разписани я на
длъжностите;
18. подпомага процеса на разработване,
актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;
19. подпомага п роцеса на атест и ране,
заплащане и израстване в кариерата на служителите в агенцията;
20. организира оценката на професионалния
риск на служителите в агенцията;
21. организира и координира дейността на
агенцията по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
22. извършва вписванията в Административния регистър.“
15. В чл. 21:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. Главна дирекция „Архивна политика“ с
шест дирекции „Регионален държавен архив“;
2. дирекция „Публичност на архивите“;
3. дирекция „Дигитализация, реставрация,
консервация и микрофилмиране“;
4. дирекция „Централен държавен архив“;
5. дирекция „Държавен военноисторически
архив“.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Дейността на дирекциите „Централен
държавен архив“ (ЦДА), „Държавен военноисторически архив“ (ДВИА) и „Регионален
държавен архив“ (РДА) се регламентира с
правилници за устройството и дейността им,
утвърдени от председателя на агенцията.“
16. Член 22 се изменя така:
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„Чл. 22. (1) Главна дирекция „Архивна
политика“:
1. разработва проекти на нормативни актове по архивно дело;
2. организира разработването на методически указания, инструкции и стандарти по
архивните дейности;
3. дава становища по проекти на нормативни и административни актове на държавни
органи, актове на обществени организации
и други юридически лица в частта им по
организацията и съхранението на документи;
4. разработва, актуализира и предлага
политики, стратегически цели, планове и
приоритети по архивните дейности;
5. анализира и контролира изготвянето и
изпълнението на годишните планове, шестмесечните и годишните отчети на ЦДА, ДВИА
и РДА в частта, отнасяща се до архивните
дейности;
6. разработва методики, правила, работни
процедури и други вътрешни актове, свързани
с изпълнението, отчитането и оценката на
архивните дейности;
7. осъществява методическо ръководство
по подбора, комплектуването, регистрирането, отчитането, обработването, съхранението,
опазването, използването на документите
на НАФ и създаването на научно-справочен
апарат към тях;
8. организира и координира научноизследователската дейност по документалистика,
архивистика, история на институциите и др.
сродни, свързани с архивистиката дисциплини;
9. разработва и предлага реда за подбора
и критериите за експертизата на ценността
на документите;
10. организира и участва в разработването
на типови и примерни номенклатури и списъци на документи със срокове за съхраняване;
11. изготвя становища за промяна на сроковете за съхраняване на документи;
12. подпомага дейността на Централната
експертно-проверочна комисия и на Централната експертна оценителна комисия;
13. поддържа Централната фондова картотека и води на отчет особено ценните и
уникалните документи и документите в риск;
14. организира и координира използването
на архивните документи, техните копия и
създадените за тях научно-справочен апарат
и бази данни;
15. координира издирването на документи
във връзка с постъпили по кореспондентски
път в агенцията запитвания и заявления;
16. координира използването на документи и обмена на копия от архивни документи
между агенцията и чуждестранни потребители
на архивна информация;
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17. ръководи методически и контролира съответствието на въведените данни за
архивните документи в Информационната
система и Регистъра на НАФ с изискванията
на архивната методика;
18. изготвя програми за професионалното
развитие и повишаването на квалификацията
на кадрите в специализираната администрация;
19. организира провеждането на курсове,
семинари и други форми на обучение за работа с архивни документи;
20. изготвя и разпространява електронен
информационен бюлетин, в който се публикува
информация от научно-методически характер.
(2) Главната дирекция ръководи и координира дейностите на дирекциите „Регионален
държавен архив“ и отделите „Държавен архив“ към тях по подбора, комплектуването,
регистрирането, обработката, опазването,
съхраняването и използването на документите от НАФ.
(3) Главна дирекция „Архивна политика“
има шест дирекции с отдели към тях, както
следва:
1. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище Бургас, включваща като отдели
държавните архиви в областните центрове
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
2. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище Варна, включваща като отдели
държавните архиви в областните центрове
Варна, Добрич, Търговище, Шумен;
3. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище Велико Търново, включваща
като отдели държавните архиви в областните
центрове Велико Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра;
4. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище Монтана, включваща като отдели държавните архиви в областните центрове
Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;
5. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище Пловдив, включваща като отдели държавните архиви в областните центрове
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и
Хасково;
6. дирекция „Регионален държавен архив“
със седалище София, включваща като отдели
държавните архиви в областните центрове
Благоевград, Кюстендил, Перник и София.
(4) Дирекциите по ал. 3 провеждат единната политика в областта на архивното дело
в териториалния обхват на всяка от тях.
(5) Дирекциите „Регионален държавен архив“ се ръководят и представляват от директор.
(6) Директорите на „РДА“ организират,
координират и контролират специализираната
дейност на отделите „Държавен архив“, както и
финансово-счетоводното и административното
им обслужване в рамките на предоставените
им правомощия.
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(7) При изпълнение на задачите по ал. 9
директорите на „РДА“ се подпомагат от началниците на отделите, дирекционните съвети,
експертно-проверочните комисии в отделите
„Държавен архив“ и регионалните експертни
оценителни комисии.
(8) Отделите „Държавен архив“ са пряко
подчинени на директора на „РДА“ и се ръководят от началници на отдели.
(9) Отделите „Държавен архив“ осъществяват издирване, комплектуване, регистриране,
обработване, отчитане, съхраняване, опазване
и предоставяне за използване и публикуване
на документите на областните и общинските
администрации, на териториалните структури
на държавните органи и на други държавни и
общински институции и обществени организации на територията на съответните области
и общини, на органи, организации и значими
личности от местно значение.“
17. В чл. 23:
а) в т. 1 думите „стратегическите цели и
оперативните планове“ се заменят с „целите“;
б) точка 2 се отменя;
в) точка 5 се изменя така:
„5. организира и осигурява подготовка на
изданията на агенцията;“
г) в т. 6 накрая се добавя „на традиционен
и електронен носител“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. организира и осъществява публичните
изяви на агенцията, в т. ч. отразяването им
в медиите, и организира архив на медийните
изяви на председателя и на администрацията;“
е) в т. 15 думите „с оглед синхронизиране“
се заменят с „в съответствие“;
ж) точка 19 се изменя така:
„19. води на отчет използването на документи и обмена на копия от архивни документи
между агенцията и чуждестранни институции
и съдейства при използването на документите
от НАФ от чуждестранни потребители на
архивна информация.“
18. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“:
1. проучва, анализира и организира внедряването на съвременните пости жени я в
областта на методиката за дигитализация,
реставрация, консервация и микрофилмиране
на архивни документи;
2. организира, контролира и координира
дейностите по изграждане на дигитален архив
на агенцията;
3. извършва дигитализация на архивни
документи;
4. поддържа отчетност и документиране на
дейностите по изграждане на дигитален архив,
реставрация, консервация и микрофилмиране
в агенцията;
5. организира попълването на база от дигитални копия от архивни документи на ниво
архивна единица, изготвени самостоятелно от
потребители на архивна информация или от
служители на ДАА, която е извън дигиталния
архив на агенцията;
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6. оказва методическа помощ и съдейства
за организиране на обучение на служители
при изграждането на дигиталния архив на
агенцията и в областите на дигитализация,
реставрация, консервация и микрофилмиране
на архивни документи;
7. планира, организира и извършва микрофилмиране на архивните документи за
изграждане на застрахователен фонд и за
целите на използването;
8. планира и ръководи методически дейността на ателиетата за реставрация и консервация в агенцията;
9. извършва реставрация и консервация на
архивни документи.“
19. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Архивите по чл. 22, ал. 9, чл. 25 и
26 при спазване изискванията на методиката:
1. определят източниците за комплектуване
в рамките на своята компетентност;
2. осъществяват научно-методическо ръководство и контрол по организацията на
работата с документите, тяхното опазване и
използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и опазването
на документите в деловодните служби;
3. следят промените в законодателството,
отнасящи се до дейността на фондообразувателите, и отговарят за своевременното им
прилагане;
4. оказват експертна помощ или участват
при изработването на номенклатури на делата и/или ведомствени списъци със срокове
за съхранение в държавните и общинските
институции;
5. организират и провеждат курсове, семинари и други форми на обучение за работещите в учрежденските архиви и за членовете
на експертните комисии в държавните и
общинските институции относно работата с
документите;
6. регистрират и водят на отчет документите
и предоставят данни за Централната фондова картотека, за Регистъра на Националния
архивен фонд, както и на особено ценните
документи и документите в риск;
7. извършват научно-техническа обработка
на приети необработени документи от учреж
денски и личен произход;
8. извършват допълнителна експертиза на
архивни фондове;
9. създават научно-справочен апарат към
съхраняваните документи и поддържат съответната част от автоматизираната Информационна система на архивите;
10. осигуряват достъп и предоставят за
използване документите и научно-справочния
апарат към тях;
11. участват в популяризацията на документите чрез подготовка на документални
сборници и публикации, изложби, медийни
прояви, информация за интернет страницата
на агенцията и др.;
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12. осигуряват опазване и съхранение на
документите;
13. определят документите за изграждане
на Застрахователен фонд, за реставрация и
консервация;
14. извършват подбор и дигитализация на
документи;
15. у час т ват в нау ч ноизследоват елск и
разработки, в подготовката на методически
указания, инструкции и други актове, свързани
с архивната дейност;
16. осигуряват условия за провеждане на
стажове и практически занимания при обучението по архивистика.“
20. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Към архивите по чл. 22, ал. 9,
чл. 25 и 26 се създават експертно-проверочни
комисии.
(2) Експертно-проверочните комисии разглеждат и предлагат за утвърждаване заключенията на постоянно действащите експертни
комисии в организациите по ред, определен с
Правилника за дейността на експертно-проверочните комисии, утвърден от председателя
на Държавна агенция „Архиви“.“
21. В глава трета, раздел VIII се създава
чл. 28а:
„Чл. 28а. Към дирекциите „ЦДА“, „ДВИА“
и „РДА“ се създават експертни оценителни
комисии, които определят ценността на документите, предлагани на архивите от физически
или юридически лица, по реда на правилниците за състава, организацията и дейността на
Централната експертна оценителна комисия
и експертните оценителни комисии.“
22. В глава трета в наименованието на
раздел ІХ думите „в агенцията“ се заличават.
23. В чл. 33 думите „постъпили в агенцията от граждани и организации“ се заменят
с „на граждани и организации, постъпили в
агенцията“ и думите „(ДВ, бр. 78 от 2006 г.)“
се заменят с „(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от
2010 г. и бр. 105 от 2011 г.)“.
24. В чл. 36 ал. 4 се отменя.
25. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Председателят утвърждава образец
на почетен знак и грамота на агенцията и
правила за тяхното връчване.“
26. Приложението към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на административните звена в
Държавна агенция „Архиви“ – 397 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
3
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Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правна дейност,
управление на собствеността и информационно обслужване“
дирекция „Финансово управление и човешки
ресурси“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Архивна политика“
в т.ч. дирекции „Регионален държавен архив“:
Регионален държавен архив – Бургас
Регионален държавен архив – Варна
Регионален държавен архив – Велико
Търново

1
1
50

30
20
337
202
188
26
27
34
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Регионален държавен архив – Монтана
Регионален държавен архив – Пловдив
Регионален държавен архив – София
дирекция „Публичност на архивите“
дирекция „Дигитализация, реставрация,
консервация и микрофилмиране“
дирекция „Централен държавен архив“
дирекция „Държавен военноисторически
архив“

33
31
37
13
15
75
32.“

§ 2. В Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Държавна агенция „Архиви“
и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция „Архиви“ по
Закона за Националния архивен фонд (ДВ,
бр. 10 от 2010 г.) приложението към чл. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 2

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ
предоставяни от Държавна агенция „Архиви“ съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за Националния архивен фонд
Раздел

Вид услуга

Количество

Цена

2

3

4

За един месец

1 брой

5,00 лв.

За шест месеца

1 брой

6,00 лв.

За една година

1 брой

10,00 лв.

1
I.

Издаване на читателска карта

Преиздаване при загуба или повреда
ІІ.

5,00 лв.
(без право на отстъпка)

Възпроизвеждане на архивни материали за:
1. Документални, телевизионни, видеопродукции и др.
2. Рекламни филмови продукции

3. Издания на хартиен или електронен
носител:
– научно-документални
– популяризаторски
– реклами, календари, пощенски картички
и др.

на първи започнат час
снимачно време
на всеки следващ
половин час
на първи започнат час
снимачно време
на всеки следващ
половин час

100,00 лв.
50,00 лв.
200,00 лв.
100,00 лв.

лист/снимка
лист/снимка

1,50 лв.
5,00 лв.

лист/снимка

10,00 лв.

4. Изложби:
– документални
– с комерсиална цел

лист/снимка
лист/снимка

2,00 лв.
6,00 лв.

5. Публикуване в интернет на снимки и документи (max 72 dpi) на сайта на потребителя

лист/снимка

5,00 лв. на месец за
срок до 1 г. (воден
знак на архива)

Забележка към раздел ІІ.

Включените в този раздел цени са само за правото на използване на архивни документи при
задължително цитиране на пълните им искови данни.
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Експертиза на ценността, техническа обработка на документите и организация на
дейността на архиви на физически и юри
дически лица:
1. Предварителна преценка на обема, състава
и състоянието на документите, подлежащи
на експертиза и обработка

50,00 лв.

2. Полистна експертиза на ценността на
документи, определени за постоянно запазване, техническа обработка и съставяне на
инвентарни описи и други документи – резултат от експертизата, на:
– общоадминистративни документи

линеен метър

150,00 лв.

– научно-технически документи

линеен метър

200,00 лв.

3. Систематизация на документите, определени за дългосрочно справочно значение,
по вид и хронология и съставяне на опис линеен метър

100,00 лв.

4. Систематизация на документи от масовотипов характер, неподлежащи на запазване,
с изтекли срокове на съхранение по вид и
хронология и съставяне на опис
линеен метър

50,00 лв.

5. Систематизация на документи от масово-типов характер, неподлежащи на запазване, с изтекли срокове на съхранение по
вид и хронология и изготвяне на акт за
унищожаване
линеен метър

50,00 лв.

6. Разработване на номенклатура на делата/
списък на видовете документи със срокове
за съхранение
заглавие на дело

5,00 лв.

7. Разработване на указания и класификационна схема на номенклатура на делата/
списък на видовете документи със срокове
за съхранение

100,00 лв.

8. Разработване на вътрешни правила/инструкция за организацията на дейността на
архиви на физически и юридически лица 1 брой

150,00 лв.

9. Изготвяне на експертно становище за
организирането, съхраняването и използването на документите в частни архиви
становище

50,00 лв.

10. Експертиза на ценността и оригиналността на архивни документи на физически
и юридически лица:

IV.

– на един документ

документ

8,00 лв.

– на група документи от един тип

до 200 листа
над 200 листа

15,00 лв.
20,00 лв.

– на чуждоезични документи

документ

10,00 лв.

Издирване на архивни документи по заявка
на потребители и изготвяне на писмена
справка:
1. Изготвяне на справка на ниво архивен
фонд
за 1 проучен фонд

3,00 лв.

2. Изготвяне на справка с анотации на ниво
архивна единица
за 1 анотация

3,00 лв.
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3. Преглед по тема на архивна единица до
250 листа

за архивна единица

3,00 лв.

4. Преглед по тема на архивна единица
над 250 листа

за архивна единица

5,00 лв.

5. Изготвяне на справка с анотации на
ниво документи

за 1 анотация

5,00 лв.

Реставрация и консервация на архивни
документи:
1. Експертна оценка за състоянието и изработване на констативен протокол и работна
карта за необходимите процедури

30,00 лв.

2. Ръчна реставрация:
– предварителна химическа обработка

1 бр. лист – А4

10,00 лв.

– реставрация по класически метод

1 бр. лист – А4

4,00 лв.

– реставрация чрез двустранно дублиране

1 бр. лист – А4

8,00 лв.

3. Реставрация чрез листоотливане

1 бр. лист – А4

10,00 лв.

1 бр. лист – А4

4,00 лв.

4. Реставрация чрез ламиниране:
– частична ръчна топла ламинация
– топла автоматична ламинация
5. Реставрация на подвързия

1 бр. лист – А4

6,00 лв.

1 бр. – формат А4

25,00 лв.

6. Обща дезинфекция чрез обгазяване на
архивохранилище
на м3
2,00 лв.
Забележки към раздел V:
1. При силно увредени и сложни за реставрация документални материали цените се договарят с
възложителя.
2. На база на цената за формат А4 се определят пропорционално цените на останалите формати.
1
VІ.

2

3

4

линеен метър
за една година

по договаряне

на ден

по договаряне

Предоставяне за ползване на:
1. Архивохранилищна площ за съхранение
на архивни документи
2. Изложбена площ
3. Изложбен инвентар:
– хоризонтални витрини
– вертикални пана
– осветителни тела
– рамки
4. Готова изложба
5. Изготвяне на изложба по поръчка

1
1
1
1

седмица/1
седмица/1
седмица/1
седмица/1

брой
брой
брой
брой

15,00 лв.
10,00 лв.
5,00 лв.
2,00 лв.
300,00 лв.
по договаряне

6. Площ за конференции, срещи, представяния и др.
на час
по договаряне
– с озвучителна техника
на час
по договаряне
– с проектор и екран
на час
по договаряне
Забележки към раздел VІ:
1. В отделни случаи е възможно договаряне на цената за наемане на изложбен инвентар.
2. Към цената за предоставяне на изложбен инвентар извън залите на ДАА се начисляват 25 на сто
за монтаж и демонтаж.
3. В ценообразуването на изложбите по поръчка се включват и:
а) цените за издирване на документи по раздел ІV, т. 4;
б) цените на репрографските услуги по раздел VІІ;
в) консумативите за други необходими материали;
г) транспортните разходи.
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– А4

1 брой

0,25 лв.

– А3

1 брой

0,50 лв.

– А2

1 брой

1,00 лв.

– А1

1 брой

3,00 лв.

– А0

1 брой

6,00 лв.

2. Ксерокопиране на една страница от неархивен документ

1 брой

0,10 лв.

1 страница/снимка

3,00 лв.

1 брой

1,00 лв.

1 страница/снимка

0,50 лв.

– 13/18 см

1 брой

2,00 лв.

– 18/24 см

1 брой

3,00 лв.

– 24/30 см

1 брой

4,00 лв.

– 30/40 см

1 брой

10,00 лв.

– до 500 кадъра

1 кадър

0,70 лв.

– над 500 кадъра

1 кадър

0,50 лв.

6. Изготвяне на препис-извлечение от архивен документ

1 страница от
документа

1,00 лв.

7. Принтеркопие от дигитален образ и мик
рофилм/микрофиш:
– черно-бяло, формат А4
– цветно, формат А4
– цветно, формат А3

1 брой
1 брой
1 брой

1,00 лв.
3,50 лв.
6,50 лв.

Репрографски услуги
1. Ксерокопиране на една страница от архивен документ с формат:

3. Дигитализиране на архивен документ
– изготвяне на дигитално копие (max 400
ppi JPEG/TIFF Image)
– запис на CD/DVD
– заснемане със собствен дигитален апарат
или скенер
4. Фотокопиране (черно-бяло) на архивен
документ с размери:

5. Микрофилмиране на архивен документ
(заснемане, проявяване и фиксиране на
черно-бели негативи) – 35 мм

Забележки към раздел VIІ:
1. Репрографските услуги се извършват в зависимост от наличните технически възможности и
физическото състояние на архивните документи.
2. Обикновена услуга се изпълнява в срок до
7 работни дни.
3. Бърза услуга се изпълнява в срок до 3
работни дни + 50 на сто към цената.
4. Експресна услуга се изпълнява в срок до
24 часа + 100 на сто към цената.
Забележка.
От цените на услугите в раздел I и раздел
VIІ се правят следните отстъпки:
1. За ученици и учители, студенти, дипломанти
и докторанти, научни работници от системата на
Българската академия на науките и други науч-

ни институти, преподаватели във висши учебни
заведения от страната и чужбина и служители от
други архивни институции в страната – 50 на сто.
2. За хора с увреждания – 50 на сто.
3. За пенсионери – 50 на сто.
4. За физически лица, дарили документи на
държавата, и за техните преки наследници – безплатни копия на дарени от тях документи и
безплатна читателска карта.“

§ 3. В Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските
институции, приета с Постановление № 41
на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 17
от 2009 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 3 думата „постояннодействащи“
се заменя с „постоянно действащи“.
2. Член 5 се отменя.
3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Наредбата не се отнася за документи,
създадени в електронен формат.“
4. В наименованието на глава втора думата
„Постояннодействаща“ се заменя с „Постоянно действаща“.
5. В чл. 9:
а) в ал. 2 след съюза „или“ се добавя „друго“;
б) алинея 5 се отменя.
6. В чл. 10, т. 1 думата „директора“ се
заменя с „ръководителя“.
7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Ръководителят на организацията
създава учрежденски архив и определя със
заповед лице, изпълняващо функциите на
завеждащ учрежденския архив.“
8. В чл. 17:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) В организациите, които създават,
съхраняват и използват научно-технически
документи, се създава технически архив.“;
б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
9. В чл. 18, ал. 1 думите „по списък по образец съгласно приложение № 1“ се заменят
със „с приемателно-предавателен протокол по
образец съгласно приложение № 1“.
10. В чл. 19, ал. 3 думата „Списъците“
се заменя с „Приемателно-предавателните
протоколи“.
11. В чл. 21:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думата „носител“ се добавя
„и позитиви“, а думите „40 до 50“ се заменят
с „50 ± 5“;
бб) в т. 2 думите „20 до 5 °С“ се заменят
с „6 до 12 °С“ и думите „25 до 40“ се заменят
с „50 ± 5“;
б) в ал. 3 думата „ежедневно“ се заменя с
„ежеседмично“.
12. В чл. 23 думите „за учрежденския“ се
заменят с „по отношение на учрежденския“.
13. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подреждането на документите в архивохранилищата се извършва по схема, изготвена по структурно-хронологичен принцип.“
14. В чл. 29:
а) в ал. 3 думата „нареждане“ се заменя с
„разрешение“;
б) в ал. 4 думата „ползване“ се заменя с
„използване“;
в) в ал. 5 накрая се добавя „и писмено се
уведомява ръководителят на организацията,
а за документите – обект на Националния
архивен фонд – съответният държавен архив“.
15. В чл. 30 се създава ал. 3:
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„(3) Длъжностното лице, отговарящо за
учрежденския архив, проверява състава и
състоянието на документите преди и след
използване.“
16. Член 31 се отменя.
17. В чл. 34:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При приватизация на организация
новият собственик е задължен да организира
експертиза на ценността на документите и в
6-месечен срок от датата на приватизацията
да предаде ценните документи в съответния
държавен архив.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) При преструктуриране на организация, ликвидиране с правоприемник/ци или
обявяване в несъстоятелност ръководителят
на организацията е длъжен съгласувано със
съответния държавен архив да предприеме
мерки по съхраняването на документите.“
18. В чл. 37:
а) в ал. 2 думата „директора“ се заменя с
„ръководителя“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърдената номенклатура се внедрява
от 1 юли на същата година или от началото
на следващата календарна година.“
19. В чл. 39:
а) в т. 2 думите „архивната им стойност“
се заменят с „историческото им значение“;
б) в т. 3 думите „тяхната архивна стойност“
се заменят с „тяхното историческо значение“.
20. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Междинна експертиза се извършва
в учрежденския архив при необходимост и в
зависимост от утвърдените в номенклатурата
срокове.“
21. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неподлежащите на запазване документи се описват във:
1. акт за унищожаване на неценни документи по образец съгласно приложение № 7
след изтичане на определените срокове на
съхраняване;
2. акт за унищожаване на научно-технически документи по образец съгласно приложение № 7а след изтичане на практическото
им приложение.“
22. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Критерии за определяне ценността
на документите са:
1. за общоадминистративните документи:
а) съдържание (значимост на информацията, повторяемост на информацията, цялост
и завършеност на текста, интензивност на
документиране на събитието);
б) вид и разновидност на документа;
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в) оригиналност и оформление (бележки и
резолюции върху документа, външни особенос
ти при оформяне на документа, включително
палеографски, художествени и др.);
г) значимост на организацията, автора и
събитието;
д) време и място на създаване на документа;
е) физическо състояние;
ж) комплектност и пълнота;
2. за научно-техническите документи:
а) съдържание (степен на информативност;
принципна новост; значение за развитието
на науката, икономиката и промишлеността;
удостоени с национални и международни
награди);
б) уникалност;
в) значимост на организацията, автора;
г) физическо състояние;
д) комплектност и пълнота.“
23. В чл. 51:
а) в ал. 2 думите „характеристика на документите от гледна точка на“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „(изделието, технологичния процес, темата)“ се заменят с „(обекта,
изделието, технологичния процес, темата)“.
24. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Когато част от документите, определени за постоянно запазване, са в електронен
формат, те се прехвърлят на хартиен носител
със съответната заверка.“
25. В чл. 56 съюзът „и“ се заменя със „с“.
26. В чл. 57, т. 7 думата „описа“ се заменя
с „описателната част“.
27. В чл. 58 т. 2 се изменя така:
„2. за научно-техническите документи:
а) пореден номер;
б) означение, шифър;
в) заглавие на архивната единица;
г) стадий, фаза, част;
д) година на създаване;
е) брой листове (текстови и графични);
ж) организация – автор; автор на разработката (при отчети по теми);
з) забележка.“
28. В чл. 60:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) в ал. 3, т. 3 след думата „сведения“ се
добавя „и причини“.
29. В чл. 61 думите „допълнение към историческата справка“ се заменят с „Допълнение
към историческата справка“.
30. В чл. 62, т. 5 думата „мотивите“ се
заменя с „основания“.
31. В чл. 63 думите „експертна оценка“ се
заменят с „методически контрол“.
32. Член 66 се изменя така:
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„Чл. 66. (1) Описите се утвърждават от
ръководителя на съответния държавен архив.
(2) Два екземпляра от изготвените по
чл. 65 документи се съхраняват в съответния
държавен архив, приемащ документите за
постоянно запазване, а един екземпляр се
връща на организацията.“
33. В чл. 67:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Определените за постоянно съхраняване документи се предават в съответния
държавен архив с разписка за приемане/
предаване в два екземпляра.“;
б) в ал. 2 след думите „архивохранилище
на“ се добавя „съответния“.
34. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. Държавните архиви осъществяват
контрол и методическо ръководство по организирането, съхраняването и опазването
на документите в държавните и общинските
институции, по експертизата на ценността
на документите в учрежденските архиви и
подготовката за предаването им за постоянно
запазване.“
35. В чл. 69 думите „организации по чл. 1,
ал. 1“ се заменят с „държавни и общински
институции по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба на ЗНАФ“.
36. В чл. 70:
а) в ал. 1 след думата „инцидентни“ се
поставя наклонена черта и се добавя „извънредни“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При основните проверки се осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от ЗНАФ и от наредбата, и
при необходимост се дават предписания със
срокове за тяхното изпълнение.“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Извънредни проверки се извършват при
структурни промени, при възникнали условия
за изгубване, унищожаване или увреждане на
документи в дадена организация.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
37. В чл. 72 след думата „протоколи“ се
поставя запетая и думите „и се обсъждат
от представителя на съответния държавен
архив и членовете на експертната комисия в
присъствието на ръководителя на архива“ се
заменят с „които се подписват от представители на организацията и на съответния
държавен архив“.
38. Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 18, ал. 1
* ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № …
……………………………………………………………………………………………..
(дирекция)
……………………………………………………………………………………………..
(отдел, звено)
ВСИЧКО: ……...............… (………………………………..…………………………….) брой папки.
(цифром)
(словом)
№ по
ред

Индекс по номенклатурата

Наименование на
делото

Брой папки

Година

Срок за съхранение

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

Дата: ……………

Предал: …………………….…………………….
(име и длъжност)

Дата: ……………

Приел: …………………………………………...

(име и длъжност)
*За всяка година номерата на приемателно-предавателните протоколи започват от № 1.“

39. Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1
РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА
№
Дата на
по
завеждане
ред
1

Приемателнопредавателен
протокол № …,
………… година

Брой
папки

Дирекция,
отдел

Брой дела
със срок „П“/знак „ЕК“

Подпис на
завеждащия
учрежденския
архив

3

4

5

6

7

2

“
40. Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1
ДНЕВНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ
на ……………………………………………………………………
(наименование на организацията)
Приемател№ но-предавапо телен проред токол № …,
……… година
1

2

Наименование на
делото
3

Брой Дата на
дела вземане
4

5

Име и длъжност
на лицето, пол
зващо документите

Подпис

6

7

Дата Име и фамилия
на
на завеждащия
връучрежденския
щане
архив
8

9

Подпис
10

“
41. Приложение № 4 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 30, ал. 2

ЗАМЕСТИТЕЛ
Архивен № *
Наименование на делото
№ по Дата на получаред
ване
1

Дата на
връщане

Собствено и
фамилно име

От отдел

Подпис на получателя

Подпис на завеждащия учрежденския архив

3

4

5

6

7

2

ЗАМЕСТИТЕЛ
Приемателно-предавателен протокол
№ ............/...................година
№ по ред на делото от протокола
Име на получателя: ...........................................
Дата на получаване: .........................................
Подпис на получателя: ....................................
* Архивният номер включва: № на списъка/дирекция/година.“

42. Приложение № 5 към чл. 40 се изменя така:
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

„Приложение № 5
към чл. 40

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА
СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА
…………………………………………………
(наименование на организацията)
20….. г.
КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА

Индекс

Наименование на раздела/подраздела по номенклатурата

Страница

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛА
Индекс

Наименование на делото

Срок за съхраняване

Забележка

1

2

3

4

Наименование на подраздела

Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(……………..........)
Членове:
1. ……………….....…...
		
(…………………..)
		
2. ………………………
		
(…...……………...)
		
3. ……………………....
		
(…...……………...).“
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43. Приложение № 6 към чл. 41 се изменя така:
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ДОКУМЕНТИ
СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА
………………………………………………….
(наименование на организацията)
20….. г.

„Приложение № 6
към чл. 41

№ по
ред

Наименование на вида документ

Срок за
съхраняване

Забележка

1

2

3

4

Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(……………..........)
Членове:
1. ……………….....…...
		
(…………………..)
		
2. ………………………
		
(…...……………...)
		
3. ……………………....
		
(…...……………...).“

44. Приложение № 7 към чл. 44, ал. 1, т. 1 се изменя така:

Утвърждавам:
Ръководител на
организацията: ………………………
(………………….)
Дата: ……………

……………………………………………………………
(наименование на организацията)

„Приложение № 7
към чл. 44, ал. 1, т. 1

АКТ
за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
Днес, ……………… г., Постоянно действащата експертна комисия в състав:
Председател: …………………………………,
на длъжност ………………………………
Членове: 1. ……………………………………,
на длъжност ………………………………
2. ……………………………………,
на длъжност ………………………………
3. ……………………………………,
на длъжност ………………………………,
назначена със Заповед № …… от ………… г. на ръководителя на ………….............……………
……………………………………………………………………………………………............................…….............,
ръководейки се от чл. 49 на Закона за Националния архивен фонд ………………….. (цитира се нормативният документ), чл. 44 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
и Номенклатурата на делата/Списък на видовете документи (посочва се конкретно използваната номенклатура/списък), прегледа и отдели за унищожаване следните документи с изтекъл срок на съхранение,
които нямат практическо и справочно значение:
№
по
ред

Индекс по
номенклатура

Наименование
на делото/документа

Крайни
дати

Брой
дела/папки

Забележка

1

2

3

4

5

6

ВСИЧКО: ……………….. (………………………………………..) броя дела/папки.
(цифром)
(словом)
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Предлаганите за унищожаване финансово-счетоводни документи са ревизирани с финансов/данъчен
одит от ……………… за периода …………………… и в тях няма такива за начет и трудов стаж.
Описаните в акта документи не са обект на Националния архивен фонд.
Унищожаването на неценните документи ще се извърши в двумесечен срок от датата на представянето на акта в държавния архив.
Настоящият акт се състави в два екземпляра, от които един за организацията и един за сведение на
държавния архив.
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(……………..........)
Членове:
1. ……………….....…...
		
(…………………..)
		
2. ………………………
		
(…...……………...)
		
3. ……………………....
		
(…...……………...).“

45. Създава се приложение № 7а към чл. 44, ал. 1, т. 2:

Утвърждавам:
Ръководител на
организацията: ………………………
(………………….)
Дата: ……………

„Приложение № 7а
към чл. 44, ал. 1, т. 2

……………………………………………………………
(наименование на организацията)

АКТ
за
унищожаване на научно-технически документи с изтекло практическо приложение
Днес, ………………… г., Постоянно действащата експертна комисия в състав:
Председател: …………………………………,
на длъжност ………………………………
Членове: 1. ……………………………………,
на длъжност ………………………………
2. ……………………………………,
на длъжност ………………………………
3. ……………………………………,
на длъжност ………………………………,
назначена със Заповед № …… от ………… г. на ръководителя на ……………………............…
…………………………………………………………………………………………………........................................,
ръководейки се от чл. 44 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.), прегледа и отдели за унищожаване следните научно-технически документи
с изтекло практическо приложение:
№
по
ред

Наименование
(на обекта, изделието, технологията, темата)

Крайни
дати

Брой
папки/чертежи

Забележка

1

2

3

4

5

ВСИЧКО: ………………… (……………………………………….) броя папки/чертежи.
(цифром)
(словом)
Унищожаването на описаните в акта научно-технически документи ще се извърши в двумесечен срок
от датата на представянето му в държавния архив.
Настоящият акт се състави в два екземпляра, от които един за организацията и един за сведение на
държавния архив.
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(……………..........)
Членове:
1. ……………….....…...
		
(…………………..)
		
2. ………………………
		
(…...……………...)
		
3. ……………………....
		
(…...……………...).“
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46. Приложение № 8 към чл. 45 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 45
* РАБОТЕН ОПИС № …
на ценните общоадминистративни документи за периода …………….. г.
№
по
ред

Индекс по
номенклатурата

Заглавие на делото

Дата
(на създаване
на документа)

Срок за
предаване
в НАФ

**Забележка

1

2

3

4

5

6

Изготвил: ………………………………….....……..
(име и фамилия, длъжност)
Дата: ………………
* Последователна номерация през годините.
** Отбелязва се датата на предаване в държавния архив.“

47. Приложение № 9 към чл. 45 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 45
* РАБОТЕН ОПИС № …
на ценните ……………………………………….. (посочва се видът на НТД) за периода ………………. г.
№
Наименование
по Означение (на обекта, изделието,
ред
технологията, темата)
1

2

3

Година на
създаване

Брой
папки

Брой
чертежи

Мотиви за НАФ
(от ПДЕК)

** Забележка

4

5

6

7

8

Изготвил: ……………………………………….
(име и фамилия, длъжност)
Дата: ………………
* Последователна номерация през годините.
** Отбелязва се датата на предаване в държавния архив.“

48. Приложение № 10 към чл. 52 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 52
а.е. №
………………………………………………………………..
(наименование на организацията)
…………………………………………………………………….
(заглавие на архивната единица по инвентарния опис)
…………………………………………
(крайни дати на документите)
…………....................
(брой листове в а.е.)“

49. Приложение № 11 към чл. 52 се изменя така:
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„Приложение № 11
към чл. 52
ЗАВЕРИТЕЛЕН НАДПИС
Държавен архив ……….................……..……………, фонд № ………, опис № …., а.е. № ….…….
съдържа …………... (…………………….......................……….…………………) номерирани листове.
(цифром)
(словом)
Лист №

Отметки по физическото състояние на листовете, поправки в номерацията и др.

Дата....................20...... г. Съставил: ................................
(име и подпис)

“
50. Приложение № 12 към чл. 53, т. 1, буква „а“ се изменя така:
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

„Приложение № 12
към чл. 53, т. 1, буква „а“

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………

………………………………………………………………….
(наименование на държавния архив)
………………………………………………………………….
(наименование на фонда)
1. ………………………………………………………..................................…………………........
2. ………………………………………………………..................................…………………........
3. ………………………………………………………..................................…………………........
4. ………………………………………………………..................................…………………........
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
ФОНД № …
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № …
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от …………. г. до …………. г.
Съдържа ..….. листа
№
на
а.е.

Индекс по
класификационната
схема

Заглавие на архивната единица

Крайни
дати

Брой
листа

Забележка

1

2

3

4

5

6

*

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: …………….. (……………………………...) архивни единици.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)“
Дата: ............................
* Разделите и подразделите се изписват задължително.“
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51. Приложение № 13 към чл. 53, т. 1, буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 53, т. 1, буква „б“
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
…………………………………………………………………
(наименование на организацията)
…………………………………………………………………
(наименование на фонда)
1. ……………………………………………………………..................................……………………
2. ……………………………………………………………..................................……………………
3. ……………………………………………………………..................................……………………
4. ……………………………………………………………..................................……………………
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
ФОНД № …
ОПИС № …
НА ДОКУМЕНТИ С ДЪЛГОСРОЧНО СПРАВОЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Описът включва документи от …………. г. до ………….. г.
Съдържа …….. листа
№ по
ред

Заглавие на делото

Крайни дати

Брой
дела

Срок за
съхраняване

Забележка

1

2

3

4

5

6

ВСИЧКО: ..…........…. (………………………….……………………………..) дела.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)
Дата: ...........................“
52. Приложение № 14 към чл. 53, т. 1, буква „в“ се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 53, т. 1, буква „в“
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ………………….....…
(…………………)
Дата: ………………
………………………………………………………………..
(наименование на организацията)
………………………………………………………………….
(наименование на фонда)
1. …………………………………………………………....................................……………….....
2. …………………………………………………………....................................……………….....
3. …………………………………………………………....................................……………….....
4. ……………………………………………………………....................................…………….....
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
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ФОНД № …
ОПИС № ...
НА ДОКУМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО НЕЦЕННИ
Описът включва документи от …………. г. до ………….. г.
Съдържа ..... листа
№
по
ред

Заглавие на делото

Крайни дати

Брой дела

Забележка

1

2

3

4

5

ВСИЧКО: ..…........…. (………………………….……………………………..) дела.
(цифром)

(словом)

Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)
Дата: ...........................“

53. Приложение № 15 към чл. 53, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 53, т. 2
Одобрявам:

Утвърждавам:

Ръководител на

Ръководител на

организацията: ……………………

държавния архив: ……………………

(…………………)
Дата: …………….

(…………………)
Дата: ………………
…………………………………………………
(наименование на държавния архив)

………………………………………………………………………………………………………
(наименование на фонда)
1. ………………………………………………………………………................................……………………………
2. ………………………………………………………………………................................……………………………
3. ………………………………………………………………………................................……………………………
4. ……………………………………………………………..…………..............................…………………………...
5. …………………………………………………………………………................................…………………………
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
ФОНД № …
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № ... К
НА ПРОЕКТИ НА ИЗДЕЛИЯ ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от ………….. г. до …………. г.
Съдържа ……. листа

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

№
на
а.е.

Означение

1

2

Заглавие на
архивната Стадий
единица
3

Година на
създаване

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Брой листове
текстови графични

4

5

6

7

Организа
ция –
автор

Забележка

8

9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: …………….. (……………………………...) архивни единици.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)“

54. Приложение № 16 към чл. 53, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 16
към чл. 53, т. 2

Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
…………………………………………………………
(наименование на държавния архив)
………………………………………………………………………………………………………
(наименование на фонда)
1. …………………………………………………………………………..................................……………………….
2. .…………………………………………………………………….................................…………………………….
3. .………………………………………………………………………….................................……………………….
4. ……………………………………………………………..………….................................…………………………
5. ………………………………………………………………………….................................………………………..
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
ФОНД № ...
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № ... Н
НА ОТЧЕТИ ПО ТЕМИ ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от ………….. г. до ………... г.
Съдържа …. листа
№
на
а.е.

Шифър

Заглавие на архивната единица

Автор на
разработката

1

2

3

4

Година
Брой листове
на създаване текстови графични
5

6

7

Организация –
автор

Забележка

8

9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: …………….. (……………………………...) архивни единици.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)“

55. Приложение № 17 към чл. 53, т. 2 се изменя така:
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„Приложение № 17
към чл. 53, т. 2
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
……………………………………………………………….
(наименование на държавния архив)
……………………………………………………………………………………………………….
(наименование на фонда)
1. ………………………………………………………………………..................................…………………………..
2. .…………………………………………………………………..................................……………………………….
3. .………………………………………………………………………..................................………………………….
4. ……………………………………………………………..……..................................………………………………
5. ………………………………………………………………………..................................…………………………..
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
ФОНД № …
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № ... П
НА ПРОЕКТИ НА ОБЕКТИ ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от ………… г. до ………… г.
Съдържа ……. листа
№
на
а.е.

Шифър
означение

Заглавие на архивната единица

Фаза

Част

1

2

3

4

5

Брой листове
Година на
текстограсъздаване
ви
фични
6

7

Организация –
автор

Забележка

9

10

8

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: …………….. (……………………………...) архивни единици.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)“

56. Приложение № 18 към чл. 53, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 53, т. 2
Одобрявам:
Ръководител на
организацията: ……………………
(…………………)
Дата: …………….

Утвърждавам:
Ръководител на
държавния архив: ……………………
(…………………)
Дата: ………………
……………………………………………………………..
(наименование на държавния архив)
………………………………………………………………………………………………………
(наименование на фонда)
1. ……………………….................................……………………………………………………...........
2. .…………………………………………………….................................………………………..........
3. .……………………………………………………………………………...........................................
4. ……………………………………………………………..………………..........................................
5. ……………………………………………………………………………............................................
(промени в наименованието на организацията и крайни дати на промените)
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ФОНД № …
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № … Т
НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗРАБОТКИ ЗА ПОСТОЯННО ЗАПАЗВАНЕ
Описът включва документи от ………. г. до ………... г.
Съдържа …….. листа
№
на
а.е.

Означение

1

2

Заглавие на архивната единица

Стадий

3

4

Година
на създаване
5

Брой листове
текстови графични
6

7

Организация –
автор

Забележка

8

9

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: …………….. (……………………………...) архивни единици.
(цифром)
(словом)
Експертна комисия:
Председател: ………………………
		
(…………….........)
Членове:
1. ……………….....
		
(…………………....)
		
2. ………………….
		
(…...……………...)
		
3. ………………….
		
(…...……………...)“

§ 4. В Наредбата за реда за използване на документите от Националния архивен фонд, приета
с Постановление № 41 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 2 се отменя.
2. В чл. 3, ал. 1 след думите „документи
от НАФ“ се добавя „съгласно чл. 6, ал. 1 от
Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ)“,
а думите „Закона за Националния архивен
фонд“ се заличават.
3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) В съответствие с наредбата архивите по чл. 3, ал. 1 разработват правилници
за реда и организацията на използването, отчитайки спецификата на архивните фондове
и дейността си.
(2) Правилникът за реда и организацията
на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) се утвърждава
от председателя на ДА А.
(3) Правилниците за реда и организацията на използването на документи от НАФ
в архивите по чл. 6, ал. 1, т. 2 – 5 ЗНАФ се
утвърждават от съответния ръководител след
съгласуване с председателя на ДА А.“
4. В чл. 6 думите „определен в наредбата“
се заменят с „определени с наредбата и правилниците“.
5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Достъпът до архивни документи
не може да бъде ограничаван, когато те са

били публикувани, създадени за обществена
информация или предоставяни свободно за
използване преди предаването им в архив.“
6. В чл. 8, ал. 3 след думата „използване“
се добавя съюзът „и“.
7. В чл. 9:
а) в ал. 1 след цифрите „1 – 4“ се добавя
предлогът „от“, а след думата „значимостта“
предлогът „на“ се заменя с „и“;
б) в ал. 2 думата „Искане“ се заменя с
„Искането“.
8. В чл. 10 след думите „от ръководителя
на“ се добавя „съответния“.
9. В чл. 13 думата „Допускът“ се заменя
с „Достъпът“.
10. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „на съответния архив“ се
заличават и накрая се добавя „(поща, факс,
електронна поща)“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението съдържа трите имена,
ЕГ Н и л и д ру г л и чен и ден т ифи к а ц ионен
номер, номер на документ за самоличност,
адрес за кореспонденция, телефон, електронна
поща (ако разполага с такава) и подпис на
потребителя, темата с нейните хронологични
граници, целта на използването, исковите
данни на документите, датата на подаването
му. Когато е подадено по поща, факс или по
електронен път, се посочва и периодът на
планираното посещение.“
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11. В чл. 15:
а) в ал. 1 думата „допуск“ се заменя с „достъп“, а след думата „потребителите“ се добавя
„на архивна информация“;
б) в ал. 2 след думата „Потребителите“ се
добавя „на архивна информация“, а думите „при
поискване от архива“ се заличават.
12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Потребителите на архивна информация имат право:
1. да бъдат информирани за реда и организацията на работата в читалнята и за предоставяните услуги и техния ценоразпис;
2. да получават експертни консултации по
състава и съдържанието на архивните фондове, научно-справочния апарат към тях и по
използването на наличната техника;
3. да използват научно-справочния апарат,
създаден в архива;
4. да получават информация за причините
за отказ или отсрочка за предоставяне на
документи и изготвяне на копия, както и за
сроковете на ограниченията;
5. да обжалват писмено отказ или ограничения за предоставяне на документи и копия
в съответствие с установения административен
ред;
6. да използват лична справочна литература
и собствени технически средства по ред, определен с правилниците по чл. 4;
7. да използват наличната техника и оборудване в читалните;
8. да се съпровождат от преводач и придружител при необходимост.
(2) За потребителите на архивна информация в неравностойно положение се обособяват
специализирани читателски места.“
13. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Потребителите на архивна информация са длъжни:
1. да представят документ за самоличност
или читателска карта;
2. да познават и спазват правилника по чл. 4
за работа в читалнята;
3. да попълват точно въведените отчетни
форми;
4. да пазят от повреда архивните документи
и техните копия;
5. да не правят бележки и корекции върху
документите и научно-справочния апарат;
6. да не променят вътрешния ред на документите в архивните единици, когато не са
подшити;
7. да уведомяват служителя в читалнята при
установяване на липси, повреди, лошо физическо състояние, промяна на реда или други
нередности по предоставените им документи;
8. да не изнасят предоставените им архивни
документи и научно-справочен апарат извън
читалните;
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9. да не предоставят архивните документи
за използване на други потребители без разрешението на служителя в читалнята;
10. да спазват техническите инструкции за
работа с предоставената им техника;
11. да пазят тишина, да не използват мобилни
телефони, да не внасят храна и напитки и да
не пречат на останалите потребители;
12. да ползват гардероба или определените
места за връхни дрехи и личен багаж.“
14. В чл. 18:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато документите са публикувани в
цялост, без съкращения“;
б) в ал. 2 думата „уникални“ се заличава;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 и 2 по изключение се предоставят за използване с разрешение
на ръководителя на архива след мотивирано
писмено заявление.“
15. В чл. 19, ал. 2 думите „правилника за
организацията на използването в съответния
архив“ се заменят с „правилниците по чл. 4“.
16. В чл. 21:
а) в ал. 1 думата „искане“ се заменя със
„заявление до съответния архив“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „за това“ се заличават.
17. В чл. 22:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В заявлението задължително се посочват:
1. трите имена, адрес, телефон, факс, електронна поща на физическото или юридическото
лице;
2. описание на исканата информация;
3. дата на подаване и подпис.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението се подава на място в архива или по кореспондентски път (поща, факс,
електронна поща).“
18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Справки и удостоверения се изготвят
и предоставят срещу заплащане на направените
разходи съгласно нормативно предвидените
държавни такси и цени на услугите.“
19. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Справки се подготвят за архивни документи, за които няма ограничение в достъпа.“
20. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. При отказ за изготвяне на справка,
ако това е свързано с необосновано големи
разходи, труд и време, архивът уведомява писмено заявителя.“
21. В наименованието на раздел V думата
„(репродуциране)“ се заличава.
22. В чл. 27 думата „Репродуцирането“ се
заменя с „Копирането“.
23. В чл. 28:
а) в ал. 1 думата „репродуциране“ се заменя
с „копиране“ и думите „след заплащане“ се
заменят със „след заплащане по утвърдените
цени на услугите“;
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б) в ал. 2:
аа) в основния текст изречение първо се
изменя така:
„Поръчката се подава чрез попълване на
образец на място в архива или в свободна
форма по кореспондентски път (поща, факс,
електронна поща).“;
бб) в т. 3 думата „необходимите“ се заличава.
24. В чл. 29 думата „репродуцирането“ се
заменя с „копирането“, а думите „и съобразно техническите възможности на архива“ се
заличават.
25. В чл. 30:
а) в ал. 1 думата „Репродуцирането“ се заменя с „Копиране“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дигитални копия на документи се предоставят с технически параметри, определени
с правилниците по чл. 4.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Дигитални копия извън посочените
параметри се изготвят при наличието на технически възможности.“
26. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Копиране на цял/цели фонд/фондове, на особено ценни документи, на документи,
за които е необходимо разшиване на архивната
единица или реставрация и консервация, се
извършва след писмено разрешение от ръководителя на архива.“
27. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Подходящият вид копиране на
увредени и/или застрашени при копирането
документи се определя от архива.
(2) При наличието на копие на документи
по ал. 1, чрез което целта на използването
е възможно да бъде постигната, изработването на копие на друг носител може да бъде
отказано.“
28. Член 33 се изменя така:
„Ч л. 33. Коп и ра не т о на док у мен т и о т
потребителите с фотоапарати и скенери се
извършва при условия и по ред, определени
с правилниците по чл. 4.“
29. Член 34 се отменя.
30. В чл. 35:
а) в ал. 1 думите „предоставят информация
на“ се заменят с „информират“;
б) в ал. 2 думите „се излагат на видно място
в архивите“ се заменят със „се поставят на
информационните табла и се публикуват на
интернет страниците на архивите“.
31. В чл. 36 думата „момента“ се заменя
с „датата“.
32. В чл. 37:
а) в ал. 1 думата „само“ се заличава, а думата „репродуциране“ се заменя с „копиране“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „по определените държавни такси“;
в) в ал. 3 думата „оригинала“ се заменя с
„архивния документ“, а след думата „неговите“
се добавя „пълни“;
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г) в ал. 4 след думите „подпис на длъжностно лице“ се поставя запетая и се добавя
„подпис на ръководителя“.
33. В чл. 39:
а) в ал. 1 думата „архиви“ се заменя със
„съответния архив“;
б) в ал. 2 думата „публикации“ се заменя
с „публикуването“;
в) в ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
34. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. При публикуване и популяризиране
на документи от НАФ по чл. 39 потребителят
е длъжен:
1. да посочва пълните искови данни на
документите, използвани в публикации и изложби, а при филми, радио- и телевизионни
предавания и др. – само наименованието на
съответния архив, съхраняващ документите;
2. да предоставя на архива:
а) екземпляр от всяка публикация с документи от НАФ след излизането є съгласно
чл. 9, т. 6 от Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други
произведения;
б) екземпляр от всяко следващо издание – независимо от вида на носителя;
в) електронния адрес на публикацията.“
35. В чл. 41 думите „и тиража“ се заличават, а думите „продължителността за публикации“ се заменят с „продължителността на
публикациите“.
36. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) При използване на документи от
НАФ за създаване на публикации в интернет от
потребителя се изисква осигуряване на защита
от нерегламентирано копиране, разпространение и злоупотреби.
(2) За публикуване в интернет архивите
предоставят дигитални копия на документи с
технически параметри съгласно правилниците
по чл. 4 и утвърдените цени на услугите.
(3) След изтичането на срока за публикация
на документи в интернет правото за това се
подновява по установения в чл. 39 и 41 ред.“
37. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. При използването на документи по
чл. 39 се съблюдават правата на личността,
авторското право, интересите на трети лица и
защитата на личните данни съгласно българското законодателство.“
38. Параграф 1 от допълнителната разпоредба
се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата „пълни искови данни“ е съкратено означение на данни за
принадлежността на документа към определен
архивен комплекс (архив, фонд, инвентарен
опис, архивна единица, лист или други регистрационни форми).“
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Заключителни разпоредби
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила
на постановлението ръководителите на съответните архиви утвърждават правилниците по
чл. 4 от Наредбата за реда за използване на
документите от Националния архивен фонд.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
645
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за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Националния институт за
недвижимо културно наследство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за устройството
и задачите на Националния институт за паметниците на културата, приет с Постановление
№ 38 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите
на Националния институт за паметниците на
културата (обн., ДВ, бр. 28 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 51
от 2005 г., бр. 14 от 2006 г. и бр. 17 от 2008 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния институт
за недвижимо културно наследство, наричан
по-нататък „Института“.
Чл. 2. (1) Националният институт за недвижимо културно наследство е държавен културен институт с национално значение, който
извършва дейност в областта на опазване на
недвижимото културно наследство, включително
научноизследователска дейност по издирване и
изучаване на недвижимото културно наследство.
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(2) Институтът е организиран като администрация, която подпомага министъра на
културата при осъществяване на правомощията
му при провеждане на държавната политика в
областта на опазването на недвижимото културно наследство.
(3) За осъществяване на функциите си Институтът може да създава териториални звена.
Чл. 3. (1) Институтът е юридическо лице на
бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
културата, със седалище София.
(2) Дейността на Института се финансира
от държавния бюджет и от собствени приходи, формирани от такси, събирани по Закона
за закрила и развитие на културата и Закона
за културното наследство (ЗКН), от средства,
получени по програми и проекти, дарения,
лихви, и от други източници.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА
Чл. 4. (1) Институтът изпълнява следните
дейности:
1. подпомага министъра на културата при
упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта
на опазването на недвижимото културно наследство, като:
а) изготвя експертни становища в предвидените от ЗКН случаи;
б) участва в разработването на стратегическите цели за опазване на недвижимото
културно наследство;
в) изготвя и участва в подготовката на нормативни актове в областта на недвижимото
културно наследство;
г) участва със свои представители в експертни съвети и комисии, създадени към министъра
на културата;
2. провежда научноизследователска и научноприложна дейност по издирване, изучаване и
опазване на недвижимото културно наследство;
3. изготвя предварителни и заключителни
оценки и мотивирани предложения за деклариране и за предоставяне статут на недвижими
културни ценности;
4. прави предложение до министъра на културата за определяне на режимите за опазване
на недвижимите културни ценности;
5. извършва специализирано документиране
на недвижими културни ценности и на наличната информация за тях;
6. води публичен регистър на недвижимите културни ценности, поддържа национален
документален архивен фонд и организира информационен център;
7. създава и поддържа специализирана карта
и регистри на недвижимото културно наследство
по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър;
8. издава документи и дубликати, предоставя
справки и копия на архивни материали;
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9. поддържа и развива информационна
система за недвижимото културно наследство;
10. изготвя проекти на планове за опазване
и управление, експертизи, планови задания,
пилотни проекти и други по недвижимото
културно наследство по искане на физически
и юридически лица;
11. осъществява обучение и провежда методическа дейност в областта на опазването на
недвижимите културни ценности;
12. подготвя справочни, научни и научнопопулярни издания за опазване на недвижимото
културно наследство;
13. взаимодейства с културни институти,
с научни и други организации в страната и в
чужбина в областта на недвижимото културно
наследство;
14. осъществява и други дейности, определени в закон.
Чл. 5. Дейностите по отношение на обекти,
свързани с българската история и култура извън страната, се осъществяват в съответствие
с вътрешните законодателства на държавите,
на чиято територия се намират, както и с влезлите в сила международни договори, по които
Република България е страна.
Чл. 6. Научноизследователската, научноприложната дейност и обучението на кадри за
опазване на културното наследство Институтът
осъществява във взаимодействие с други научни организации и висши учебни заведения
в страната и в чужбина.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ИНСТИТУТА
Раздел І
Директор
Чл. 7. (1) Националният институт за недвижимо културно наследство се ръководи и
представлява от директор.
(2) Директорът организира и отговаря за
цялостната дейност на Института, като:
1. се разпорежда със средствата по бюджета
на Института;
2. определя вътрешната структура на Института;
3. организира ефективното управление,
използване и опазване на имуществото на
Института;
4. утвърждава система за финансово управ
ление и контрол;
5. издава вътрешни правила, свързани с
организацията на дейността на Института.
(3) Директорът е орган по назначаване на
държавните служители в Института, сключва
трудовите договори с другите служители от
администрацията на Института, утвърждава
длъжностното разписание, вътрешните правила за работната заплата, както и други вът
решни актове, възложени с нормативен акт.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

(4) Във връзка с подпомагане дейността
на министъра на културата при осъществяване на държавната политика по опазване и
популяризиране на недвижимото културно
наследство директорът:
1. прави предложения до министъра на
културата за:
а) дек лариране на недви ж ими обекти,
които притежават признаци на недвижими
културни ценности, с предварителна категоризация, класификация и временни режими
за опазването им или за отказ за деклариране;
б) прекратяване на временния режим на
опазване на декларирани недвижими обекти,
които не притежават качества на недвижими
културни ценности;
в) предоставяне статут на недвижими културни ценности с класификация, категоризация
и режими за опазването им;
г) промяна на статута на недвижимите
културни ценности;
2. предлага на министъра на културата
становища за съгласуване на устройствени
планове, инвестиционни проекти и искания
за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство по чл. 80, 83
и 83а ЗКН; процедурата по представяне на
становищата в Министерството на културата се урежда със заповед на министъра на
културата;
3. предлага специфичните изисквания, свързани с опазването на недвижимите културни
ценности при предоставяне на концесия, и
дава становища при съгласуване на концесии
за съгласуване и добив на подземни богатства;
4. определя условията и реда за обществен
достъп до недвижими културни ценности;
5. участва в Специализирания експертен
съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН;
6. организира и определя реда за водене
на публичния регистър на недвижимите културни ценности и на списъците на обектите,
свързани с българската история и култура
извън страната;
7. съдейства за разработването на проекта
за разпределяне на предвидената в бюджета
на Министерството на културата субсидия за
опазването на недвижими културни ценности
чрез изготвяне на становища по направените
заявки и чрез предложения вследствие на
проведен мониторинг.
Чл. 8. Правомощията на директора в негово
отсъствие се осъществяват от определен със
заповед директор на дирекция или от друго
длъжностно лице за всеки конкретен случай
и за срока на отсъствието му.
Раздел ІІ
Главен секретар
Чл. 9. (1) А дминистративното ръководство на Института се осъществява от главен
секретар.
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(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира
функционирането на административните звена
в Института;
2. осигурява организационната връзка и
техническото подпомагане между директора
и административните звена, както и между
самите административни звена;
3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена на Института;
4. контролира спазването на сроковете
за изпълнение на задачите, произтичащи от
нормативните актове или разпоредени от
директора на Института;
5. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;
6. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
7. организира меж дународното сътрудничество на Института и неговите връзки с
обществеността.
Раздел ІІІ
Структура и функции на дирекциите
Чл. 10. (1) Дейността на Института е организирана в обща и специализирана администрация.
(2) Общата администрация се състои от
дирекция „Финансово, административно и
правно обслужване на дейността“, а специализираната – от дирекциите:
1. „Регистри, архивен фонд, информационна
система и специализирано документиране“;
2. „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут“;
3. „Експертна и методическа дейност“.
(3) Общата численост на персонала в Института е 60 щатни бройки и е разпределена
по организационни структури съгласно приложението.
Чл. 11. Дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността“:
1. организира и осъществява финансовосчетоводната дейност;
2. подпомага административно работата на
директора и на служителите в Института и
организира и осъществява деловодната дейност;
3. осъществява дейността по набиране и
подбор на персонал и организира процеса по
назначаване на служителите, като изготвя документите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на работещите в администрацията; разработва и актуализира длъжностните
характеристики; подпомага процеса на оценката
на трудовото изпълнение и процеса на атестиране; изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите; образува, поддържа
и съхранява трудовите и служебните досиета
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на служителите и издаването на удостоверения
и други документи във връзка с тях; изготвя
вътрешни правила за работната заплата;
4. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност административни актове и договори,
води регистър на сключените договори;
5. дава правни становища, подпомага с юридически консултации дейността на Института
и осъществява процесуално представителство;
6. осигурява управлението на недвижимите
имоти, предоставени на Института;
7. организира снабдяването с инвентар,
организационна техника, консумативи и други
материали, създаващи необходимите условия
за работата.
Чл. 12. Дирекция „Регистри, архивен фонд,
информационна система и специализирано
документиране“:
1. води публичен регистър на декларационните актове и на актовете за прекратяване на
временния режим;
2. води Националния регистър на недвижимите културни ценности и списъците на
обектите, свързани с българската история и
култура извън страната;
3. поддържа Националния документален
архивен фонд, издава документи и дубликати,
предоставя справки и копия на архивни материали;
4. създава, поддържа и развива информационна система за недвижимото културно наследство
и поддържа библиотека на Института;
5. организира информационен център за
недвижимите културни ценности и за обектите, свързани с българската история и култура
извън страната;
6. дигитализира наличната архивна информация за обектите на недвижимото културно
наследство;
7. извършва специализирано инструментално
(геодезично и фотограметрично) заснемане на
недвижимите културни ценности;
8. създава и поддържа специализирана кадастрална карта и регистър на недвижимото
културно наследство по смисъла на чл. 32, ал. 1,
т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 13. Дирекция „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут“:
1. провежда експертна и научноизследователска дейност по издирване и изучаване на
недвижимото културно наследство;
2. извършва предварителната и заключителна
оценка на обектите на недвижимото културно
наследство;
3. изготвя предложения за:
а) деклариране на обекти на недвижимото
културно наследство с предварителна класификация, категоризация и временни режими
за опазването им или за отказ за деклариране;
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б) прекратяване на временния режим на
опазване на декларирани недвижими обекти,
които не притежават качества на недвижими
културни ценности;
в) предоставяне статут на недвижими културни ценности с класификация, категоризация
и режими за опазването им;
г) отнемане или промяна на статут на недвижима културна ценност;
4. предлага условията и реда за обществен
достъп до културните ценности с оглед на тяхното опазване, социализиране и популяризиране;
5. консултира извършването на дейностите
по т. 1, когато се изпълняват от външни изпълнители;
6. участва със свои представители в комисии, назначени със заповед на министъра на
културата и на директора на Института;
7. участва в изготвянето на програми, задания
и проекти на планове за опазване и управление
за недвижими културни ценности.
Чл. 14. Дирекция „Експертна и методическа
дейност“:
1. провежда експертна и методическа дейност
за осъществяване на териториално-устройствена
защита на недвижимото културно наследство;
2. изготвя експертни становища във връзка
със съгласувателната процедура по чл. 84 ЗКН;
3. извършва мониторинг на недвижими
културни ценности;
4. изготвя програми, научноекспериментални
и пилотни проекти, проекти на планове за опазване и управление, експертизи, планови задания
и други за недвижими културни ценности;
5. провежда консултации по процедурни и
методически въпроси относно опазването на
недвижимите културни ценности, свързани с
устройствени и инвестиционни проекти;
6. участва със свои представители в комисии, назначени със заповед на министъра на
културата и на директора на Института, както
и в приемателни комисии за недвижими културни ценности;
7. осъществява обучение в областта на опазването на недвижимото културно наследство;
8. съдейства за разработването на проекта
за разпределяне на предвидената в бюджета
на Министерството на културата субсидия за
опазване на културните ценности.
Раздел ІV
Организация на работата
Чл. 15. Вътрешните правила за организация
на работата в Института се утвърждават от
директора.
Чл. 16. Работното време на служителите в
Института е в работните дни на седмицата от
9,00 до 17,30 ч. с почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч.

ВЕСТНИК
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Чл. 17. Служителите на Института могат да
бъдат награждавани с отличия или допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 20 от Закона за културното
наследство.
Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала по организационни
структури и административни звена – 60 щатни бройки
Директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация,
в т. ч.:

5

дирекция „Финансово, административно
и правно обслужване на дейността“
Специализирана администрация,
в т. ч.:
дирекция „Регистри, архивен фонд и информационна система и специализирано
документиране“
дирекция „Идентификация, деклариране
и предоставяне на статут“
дирекция „Експертно-методическа дейност“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 25 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. разглежда и изразява становища по стратегически въпроси и документи – стратегии,
програми, планове и концепции, включително
по тези, които са предмет на обсъждане в
други съвети;“.
2. Създава се т. 10:
„10. изразява становища по проекти на
закони, предложени за обсъждане от членове на съвета след проведена съгласувателна
процедура по Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето им за разглеждане
от Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създават т. 11 – 16:

С Т Р.
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„11. министърът на земеделието и храните;
12. министърът на културата;
13. министърът на правосъдието;
14. министърът на отбраната;
15. министърът на здравеопазването;
16. министърът на физическото възпитание
и спорта.“
2. В ал. 4 думите „и други министри“ се
заличават.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „всички членове“ се заменят с „две трети от членовете му“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) При необходимост по предложение на
председателя съветът може да приема решения
и неприсъствено, като проектът на решение
се представя за подпис от всички членове на
съвета с изключение на командированите и
ползващите законоустановен отпуск. Решението се счита за прието, ако бъде подписано от
две трети от членовете на съвета, и се вписва
в протокола от следващото заседание.“
§ 4. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съветът може да привлича външни
експерти и представители на други държавни
институции и на неправителствени организации и да създава експертни работни групи
по конкретни въпроси, свързани с непосредственото изпълнение на функциите му, като
определя техните задачи и начина на работа.“
§ 5. В чл. 6, ал. 2 думите „определен от него
член“ се заменят със „секретаря на съвета“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса
по Договора за лиценз между Австралийския
съюз, представляван от Департамента по
здравеопазване и застаряване, и Република
България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени
права на използване на Класификационната система AR-DRG, сключен на 4 ноември
2011 г., ратифициран със закон (ДВ, бр. 100
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г.
за заплащане на лицензионната такса по

ВЕСТНИК
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Договора за лиценз между Австралийския
съюз, представляван от Департамента по
здравеопазване и застаряване, и Република
България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени
права на използване на Класификационната
система AR-DRG, определена в Схемата на
договореностите – приложение към договора.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране и/или на икономии на разходите по централния бюджет
за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
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 здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 38
ОТ 18 ЯНУАРИ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Изместване на
съществуващ път ІІІ – 868 Девин – Михалково от км 41+780 до км 59+408 (км 61+735
по новото трасе) към проект „Хидровъзел
„Цанков камък“ на територията на община
Девин, област Смолян
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1,
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване на
защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Изместване на съществуващ
път ІІІ – 868 Девин – Михалково от км 41+780

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

до км 59+408 (км 61+735 по новото трасе)
към проект „Хидровъзел „Цанков камък“ съгласно влязло в сила изменение на подробния
устройствен план – парцеларен план – І и ІІ
етап, одобрено със заповеди № РД-02-14-1127
от 29 юни 2010 г. и № РД-02-14-1619 от 29
юли 2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, имоти и части
от имоти – частна собственост, намиращи се
в землището на гр. Девин, с. Лясково и с.
Михалково, община Девин, област Смолян,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици.

ВЕСТНИК
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2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, със седалище и адрес
на управление София, ул. Триадица 8.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Приложение
към т. 1
Списък на частни земеделски и горски имоти за принудително отчуждаване, включени в изменението на парцеларен план – първи и втори етап, за обект „Изместване на съществуващ
път ІІІ – 868 Девин – Михалково“
Землище на гр. Девин

№

1

Имот от
Имот №
кадастралпроект за
на карта № отчуждаване

2

Землище

Местност

Начин
на
трайно
ползване

4

5

6

3

Площ
Площ на
Равносна проимот от
тойно
ектен
кадаспарично
имот за
трална
обезщеотчужкарта
тение
даване
(дка)
(лв.)
(дка)
7

8

9

Име на собственик

10

Девин Леса

Иглолистна
гора

11,100

0,733

7960,00

насл. на Мустафа Еминов
Мутенишев

2. 20465.304.13 20465.304.47

Девин Кръстец

Иглолистна
гора

4,900

0,179

2019,00

насл. на Садетин Юсеинов
Сакалийски

3. 20465.304.36 20465.304.42

Девин Кръстец

Иглолистна
гора

8,226

0,151

1513,00

насл. на Раим Ибраимов
Бочуков

4. 20465.704.24 20465.704.24

Девин

ИзползГанчевивана лица
вада

1,827

1,827

Севдалина Данчева Капа9665,00 нова; насл. на Сюлейман
Ахмедов Шарифов

ГанчевиНива
ца

0,515

0,139

1. 20465.305.8

20465.305.10

5. 20465.704.25 20465.704.623 Девин

735,00

насл. на Раиф Ахмедов
Шерифов

3,029 21 892,00

Землище на с. Михалково
№

1

Имот
от КВС
№

2

Имот №
проект за
отчуждаване

3

Землище

4

Местност

5

Начин на
трайно
ползване

6

Площ Площ Равносна
на про- тойно
имот
ектен
паот КВС имот за рично
(дка) отчуж- обезщедаване тение
(дка)
(лв.)
7

8

9

Име на собственик

10

6.

106047

106079

Михалково

Ляс

Нива

0,522

0,067

354,00 насл. на Георги Маринов Терзийски

7.

152003

152004

Михалково

Ляс

Нива

1,001

0,036

190,00 насл. на Атанас Петров Проданов

8.

106046

106077

Михалково

Ляс

Нива

0,318

0,062

328,00 насл. на Тодор Костадинов
Зъгов

9.

106045

106075

Михалково

Ляс

Нива

0,368

0,022

116,00 насл. на Никола Иванов Дългъчев
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10. 106044

106073

Михалково

Ляс

Нива

0,484

0,019

101,00 насл. на Стефан Христов Балабанов

11. 106043

106071

Михалково

Ляс

Нива

0,519

0,037

196,00 насл. на Димитър Георгиев
Дългъчев

12. 089003

089006

Михалково

Ляс

Нива

1,124

0,040

212,00 насл. на Вълко Георгиев Мадански

13. 092026

092039

Михалково

Ляс

Нива

1,668

0,393

2079,00 насл. на Стефан Димитров
Меджаров

14. 092028

092046

Михалково

Ляс

Нива

0,785

0,083

439,00 насл. на Вълко Георгиев Мадански

15. 092011

092048

Михалково

Ляс

Нива

0,574

0,031

163,00 насл. на Илия Георгиев Дотчев

16. 093002

093004

Михалково

Ляс

Използвана ливада

0,648

0,054

286,00 насл. на Никола Ставрев Миховски

17. 093003

093006

Михалково

Ляс

Използвана ливада

0,801

0,100

529,00 насл. на Верка Крумова Проданова

18. 106040

106065

Михалково

Ляс

Нива

0,910

0,094

497,00 Тодорка Маркова Бочукова и
Катя Маркова Крачева

19. 106048

106081

Михалково

Ляс

Нива

0,154

0,049

259,00 н а с л . н а Х р и с т о В а с и л е в
Драгнев

20. 106052

106090

Михалково

Ляс

Нива

0,411

0,051

268,00 насл. на Никола Иванов Дългъчев

1,138 6017,000

Землище на с. Лясково
№ Имот от Имот №
КВС № проект за
отчуждаване

1

2

3

Землище

Местност

4

5

Начин Площ на Площ
Равносна трай- имот от на протойно
но ползКВС
ектен парично
ване
(дка)
имот обезщетеза отние
чужда(лв.)
ване
(дка)
6
7
8
9

Име на собственик

10

21. 011026

011948

Лясково

Търнето

Нива

13,401

0,093

492,00 насл. на Летифе Салихова
Дорутева
9 660,00 насл. на Сабри и Раджеп
Адилови Хамитеви

22. 018574

018666

Лясково

Алчувище Нива

3,324

1,826

23. 018574

018620

Лясково

Алчувище Нива

3,324

0,146

772,00 насл. на Сабри и Раджеп
Адилови Хамитеви

24. 017794

017820

Лясково

Кучинеща Нива

5,993

0,237

25. 017795

017832

Лясково

Кучинеща Нива

1,009

0,076

26. 018570

018644

Лясково

Ратъ

Нива

0,802

0,071

27. 018570

018600

Лясково

Ратъ

Нива

0,802

0,067

28. 018129

018641

Лясково

Ратъ

Нива

2,432

0,102

29. 018129

018598

Лясково

Ратъ

Нива

2,432

0,501

30. 011913

011976

Лясково

Шарлев
мост

Използвана ливада

0,563

0,246

1254,00 насл. на Смаил Асанов Ковачев
402,00 насл. на Смаил Асанов Ковачев
376,00 насл. на Сюлман Салихов
Палов
354,00 насл. на Сюлман Салихов
Палов
540,00 насл. на Асан Салихов Янузов
2650,00 насл. на Асан Салихов Янузов
1301,00 насл. на Смаил Сюлейманов
Янузов

31. 011932

011867

Лясково

Лясковска Нива
река

1,430

0,213

1127,00 насл. на Атанас Петров Проданов

3,578 18 928,000
Забележка. Паричните обезщетения ще бъдат изплатени след представяне на документи за собственост и удостоверения за наследници.
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РЕШЕНИЕ № 40
ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия по право за
добив на подземни богатства от находище
„Дионисо – 2“, община Мездра, област Враца
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – варовици, от находище „Дионисо – 2“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, област Враца.
2. Определя концесионна площ с размер
243 013,5 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 4 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Дионисо – 2“ с
размер 110 153 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя за концесионер „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0435
от 14 юни 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
на действащото законодателство.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен и годишен работен проект за добив
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и първична преработка на подземните богатства – варовици, от находище „Дионисо – 2“,
изготвени в съответствие с условията на Решение
№ ВР-6-ПР/2011 г. на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване
оценка на въздействието върху околната среда.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.8. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия,
само върху земя от концесионната площ, върху
която е придобил съответни права, при условията
и по реда на Закона за подземните богатства и
след съответна промяна на предназначението є
при условията и по реда на Закона за опазване
на земеделските земи и на Закона за горите.
6.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътната връзка между площта на находището
и пътната мрежа на страната.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
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7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти за
добив и първична преработка, изготвени въз
основа на мерките и условията на Решение
№ ВР-6-ПР/2011 г. на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Враца;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, при
необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
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актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.4.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества и средно
претеглената им продажна цена по оперативни
данни за отчетния период – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
7.2.4.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка,
включващ документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета,
включително информация за изменението на
запасите и ресурсите през изтеклата година,
резултатите от маркшайдерските измервания,
кантарни разписки, фактури и др., и отчет за
вложените инвестиции;
7.2.4.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.6. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на регионалния исторически музей;
7.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи за своя сметка при условия и
в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по
т. 7.2.4.2;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
включително за заплащане на концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС),
лихви и неустойки по парични и непарични
задължения, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 30 614 лв. и се
предоставя в 7-дневен срок от подписването
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане с начислен ДДС
за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 или т. 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
14-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
8.3. Дължат се неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение,
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условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр.
46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „а“ от методиката по т. 9.3 – варовици
за добив на блокове, не може да бъде по-ниско
от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – варовици за трошени фракции, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
9597 лв. (без ДДС), определен на базата на 30
на сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 3750 куб. м/шестмесечие,
рандеман за блокове 20 на сто и предвидената
стойност за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор
при промяна на законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, по бюджета на Община
Мездра.
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10. При условия и по ред, определени в
концесионния договор, концесионерът не дължи
концесионно плащане за времето на реализиране
на дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на подземни богатства.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Дионисо – 2“
Координатна система „1970 г.“
№ на точка

Y (м)

Х (м)

1.

4698123,0

8539551,0

2.

4698123,0

8540032,0

3.

4697700,0

8540089,0

4.

4697700,0

8539421,0

689

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България
и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на здравеопазването
и медицината
(Одобрено с Решение № 445 от 9 юли 2008 г.
на Министерския съвет. В сила от 28 ноември 2011 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Индия (наричани
по-нататък „договарящи се страни“),
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като отбелязват, че сътрудничеството в
областта на здравеопазването и медицината
ще подобри здравето на народите на двете
страни,
като признават, че сътрудничеството в
областта на здравеопазването и медицината
ще допринесе за укрепване на приятелските
взаимоотношения между двете страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни насърчават и
развиват сътрудничеството в областта на
здравеопазването и медицината на основата на
равноправие, реципрочност и взаимен интерес.
Член 2
Сътрудничеството между договарящите се
страни се осъществява в следните области:
а) медицинско обслужване;
б) обществено здраве и профилактика;
в) медицинска наука и обучение на медицински персонал;
г) медицинско образование и медицински
изследвания;
д) лекарствена регулация и лекарствени
продукти;
е) медицински туризъм;
ж) здравно законодателство;
з) други теми от взаимен интерес в областта
на здравеопазването и медицината.
Член 3
Сътрудничеството между договарящите се
страни се осъществява чрез:
а) обмен на медицинска и научна информация;
б) обмен на опит по приоритетни въпроси;
в) участие на учени в научни медицински
прояви, организирани във всяка от страните;
г) краткосрочен обмен на медицински
специалисти;
д) съвместни проекти по теми от взаимен
интерес.
Член 4
Договарящите се страни обменят опит и
информация по отношение на профилактиката,
диагностиката и лечението на инфекциозни
заболявания, както и по отношение на проблеми в околната среда, които имат отношение
към здравния статус на населението.
Член 5
За обмена на специалисти съгласно член 3
изпращащата страна осигурява на приемащата
страна необходимата информация за специалистите най-малко 3 месеца предварително.
Приемащата ст рана осиг у рява п рием на
специалистите в съответствие с уговорените
условия.
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Член 6
Продължителността на посещенията на
специалисти по линия на двустранния обмен
съгласно член 3 не надвишава 50 дни годишно
за всяка от страните при следните финансови условия: изпращащата страна заплаща
разходите за меж дународен транспорт на
специалистите до столицата на приемащата
страна и обратно. Приемащата страна заплаща разходите за вътрешен транспорт, храна
и настаняване в съответствие с програмата,
изготвена от приемащата страна.
Член 7
За по-нататъшно конкретизиране на сътрудничеството и наблюдение на неговото изпълнение се създава работна група. Работната група
се състои от по 4 членове от всяка договаряща
се страна и ще се среща веднъж на две години последователно в България и Индия във
време и място, договорени между страните.
Разходите за международен транспорт са за
сметка на изпращащата страна, а разходите
за вътрешен транспорт, храна и настаняване
са за сметка на приемащата страна.
Член 8
Министерството на здравеопазването на
Република България и Министерството на
здравеопазването и въпросите на семейството
на Република Индия са отговорните институции за изпълнение на това споразумение.
Член 9
Това споразумение влиза в сила от датата на подписването му. Остава в сила за
период от 5 години и ще бъде автоматично
продължено за същия (същите) период(и),
освен ако някоя от договарящите се страни
не пожелае да го прекрати в писмена форма 6 месеца преди изтичането на текущия
петгодишен период.
Подписано в Делхи на 28 ноември 2011 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, хинди и английски език,
като всички текстове имат еднаква сила. В
случай на различия в тълкуването меродавен
е текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Стефан Константинов,
министър на
здравеопазването
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За правителството на
Република Индия:
Гулам Наби Азад,
министър на
здравеопазването
и въпросите на
семейството
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-9

от 9 януари 2012 г.
за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните
работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат изискванията, условията и редът за постъпване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Раздел I
Кандидати и изисквания към кандидатите
за държавна служба в МВР
Чл. 2. (1) Постъпването на държавна служба
в МВР се предхожда от конкурс.
(2) В конкурса за държавна служба в МВР
на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,
могат да участват:
1. граждани и служители на МВР – лица,
работещи по трудово правоотношение – кандидати за първоначално постъпване в категориите „Г“ или „Е“;
2. държавни служители от МВР, притежаващи категория „Е“ или „Д“ – кандидати за
постъпване в категория „Г“.
(3) Лицата, кандидатстващи за държавна
служба в МВР на длъжности, за които не се
изисква задължителна първоначална професионална подготовка, могат да постъпват и в
по-високи от категориите „Г“ или „Е“.
Чл. 3. (1) До участие в конкурса за постъпване на държавна служба в МВР се допускат
дeeспособни физически лица само с българско
гражданство, които отговарят на общите и
специфичните изисквания за възраст, образование и професионална квалификация, психофизическа годност, както и на други условия,
обявени в съответния конкурс.
(2) Общите изисквания към кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР са:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, или да не са освободени
от наказателна отговорност за извършено
умишлено престъпление от общ характер с
налагане на административно наказание по
чл. 78а от Наказателния кодекс;
2. да не са привлечени като обвиняеми или
да не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер.
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(3) Специфичните изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба на
длъжности, за които се изисква задължително
първоначално професионално обучение, са:
1. да не са по-възрастни от 40 години към
датата на обявяване на конкурса;
2. да притежават:
а) степен на висшето образование – за
категория „Г“;
б) средно образование – за категория „Е“;
3. да са клинично здрави, да не страдат
от психични заболявания и да са годни по
медицински показатели за държавна служба
в МВР.
(4) За постъпване на държавна служба в
МВР на длъжности, за които не се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, със заповедта за конкурса могат
да се определят други специфични изисквания за възраст, образование, психо-физическа
годност и професионална подготовка.
(5) Специфичното изискване за възраст по
ал. 3, т. 1 не се прилага за кандидатите – настоящи и бивши служители на МВР.
(6) Кандидатите удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 – 5 чрез представяне на
съответните документи.
Чл. 4. Обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 3 се
удостоверяват от експертно-лекарска комисия
при условията и по реда на Правилника за
медицинската експертиза в МВР и съгласно
изискванията по нормативите на Разписание
на болестите и физическите недостатъци за
медицинско освидетелстване за служители и
кандидат-служители на МВР.
Раздел II
Конкурсна процедура
Чл. 5. (1) Конкурсът за постъпване на държавна служба в МВР се провежда на етапи,
както следва:
1. изследване на физическата годност;
2. изследване на интелектуалните способности;
3. психологично изследване;
4. заключително интервю.
(2) При необходимост от установяване нивото на специфични знания и/или умения за
изпълнение на длъжността със заповедта за
обявяване на конкурса може да се разпореди
провеждането на изпит на допуснатите до
участие кандидати. В заповедта се определят
тематика, начин на провеждане, оценяване и
елиминаторен праг. След успешно полагане
на изпита се провеждат етапите по ал. 1.
(3) Кандидатите за заемане на длъжности, за
които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка (с изключение
на кандидатите за проследяващите звена), не
преминават етапа по ал. 1, т. 1.
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(4) Кандидатите за държавна служба в
Специализирания отряд за борба с тероризма
(СОБТ) и в специализираните звена за тактически действия полагат изпит за установяване
на физическата им годност по отделна специализирана методика, след което преминават
етапите по ал. 1, т. 2 – 4.
(5) Етапите на конкурса са с елиминаторен
характер и се провеждат по специализирани
методики и графици.
(6) При провеждане етапите на конкурса
комисията по чл. 180, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) се
подпомага от експертни групи от специалисти
в областта на физическата култура и спорта,
психологията и изследването на интелектуалните способности.
(7) Всеки етап приключва с обявяване на
резултатите от него.
Чл. 6. (1) Прилагането на специализираните
методики по чл. 5, ал. 5 включва дейности за:
1. изследване на кандидатите или измерване
на техните постижения;
2. оценяване резултатите от изследването
или измерването по точкова система.
(2) Точковите системи за оценка на резултатите от всеки конкурсен етап са с еднакви
скали и равни максимални нива.
Чл. 7. След всеки конкурсен етап кандидатите се класират по бал и се обявяват етапните резултати и допуснатите до следващия
етап. Конкурсната процедура приключва с
обявяване на крайно класиране.
Чл. 8. (1) При нарушаване на реда или
възпрепятстване провеждането на етапите
на конкурса кандидатите се отстраняват и
участието им в конкурса се прекратява от
конкурсната комисия.
(2) За установяване на обстоятелствата по
ал. 1 от ръководителя на експертната група
се изготвя констативен протокол, който се
предоставя на председателя на конкурсната
комисия.
Раздел III
Конкурсна комисия
Чл. 9. (1) Конкурсната комисия се определя
със заповедта за обявяване на конкурса.
(2) Съставът на комисията включва председател, заместник-председател и членове.
(3) Председател на комисията може да
бъде само държавен служител, притежаващ
категория не по-ниска от „Б“, а заместникпредседател – не по-ниска от „В“.
(4) В състава на комисията се включват
държавни служители от:
1. структурите по чл. 9 ЗМВР, за които е
обявен конкурсът;
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2. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, или
звената „Човешки ресурси“ на съответните
структури по чл. 9 ЗМВР;
3. Института по психология – МВР.
(5) В състава на комисията се включва
и държавен служител от Центъра по бойна
подготовка и спорт, когато конкурсът включва
етап „Изследване на физическата годност“.
(6) Организационно-техническото обезпечаване на конкурсната процедура се осигурява
от технически секретариат.
(7) За подпомагане дейността на конкурсната комисия при провеждане на етапите по
чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3 могат да се сформират
експертни групи от специалисти.
(8) При необходимост от провеждане на
изпит за установяване нивото на специфични
знания и умения на кандидатите конкурсната
комисия може да привлича специалисти от
други структури на МВР, съгласувано със
съответните ръководители, а също така и от
други ведомства и учреждения.
Чл. 10. (1) Заседанията на комисията са
редовни при присъствие на не по-малко от
2/3 от състава є.
(2) Комисията взема решения с обикновено
мнозинство от присъстващите членове, като
при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията се води протокол, в който
се отразяват дневният ред и взетите решения.
Протоколът се изготвя от техническия секретар и се подписва от присъстващите членове
на конкурсната комисия.
Чл. 11. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, подали в срок необходимите документи и отговарящи на условията
и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява на общодостъпно място списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати,
като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, както и на
изпита по чл. 5, ал. 2;
4. обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия
етап на конкурса класираните кандидати;
5. класира по бал кандидатите, успешно
преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв
от кандидати;
6. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.
Чл. 12. (1) Председателят на конкурсната
комисия:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната є дейност;
2. свиква и води заседанията на комисията.
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(2) Заместник-председателят на конкурсната
комисия изпълнява функциите по ал. 1 при
отсъствие на председателя.
Чл. 13. Членовете на конкурсната комисия,
определени за ръководители на експертни
групи:
1. организират и ръководят провеждането
на съответния конкурсен етап чрез прилагане
на специализирани методики;
2. организират и ръководят експертните
групи по физическа култура и спорт, по психология и за изследване на интелектуалните
способности;
3. докладват пред комисията за дейността
на експертната група и резултатите от конкурсния етап.
Чл. 14. Специалистите в експертните групи:
1. подпомагат дейността на комисията при
провеждане на конкурсната процедура;
2. извършват изследвания на кандидатите
или измерване на техните постижения;
3. по покана на председателя присъстват на
заседанията на комисията без право на глас.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРС ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР
Раздел I
Обявяване и публикуване на конкурса
Чл. 15. (1) Обявяването на конкурса се
предхожда от проучване потребностите от
човешки ресурси на структурите по чл. 9 ЗМВР.
(2) Структурите по чл. 9 ЗМВР анализират
потребностите от човешки ресурси на базата
на оперативната обстановка и политиката за
управление на човешките ресурси и изпращат
мотивирани предложения до министъра на
вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, относно наличния брой вакантни длъжности, за които да бъде обявен
конкурс.
(3) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
обобщава предложени ята и представя на
министъра на вътрешните работи проект на
заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 16. (1) В заповедта по чл. 15, ал. 3 се
определят:
1. видът на конкурса – конкурс за длъжности, за които се изисква първоначална
професионална подготовка, или конкурс за
длъжности, за които не се изисква такава
подготовка;
2. вакантните длъжности, разпределени
по категории и направление на дейност в
структурите;
3. условията за участие в конкурса, както
и общите и специфичните изисквания към
кандидатите;
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4. необходимите документи за участие в
конкурса и срокът за подаването им;
5. звената „Човешки ресурси“, в които се
подават документите за участие в конкурса;
6. конкурсните етапи и срокът за провеждане на конкурсната процедура;
7. състав на конкурсната комисия и технически секретариат;
8. членовете на конкурсната комисия – ръководители на експертни групи.
(2) В заповедта се включват и нормативите
за проверка на физическата годност.
Чл. 17. Обявяването на конкурса се извършва по реда на чл. 180, ал. 3 ЗМВР.
Раздел II
Видове документи, ред за подаване и изучаване
Чл. 18. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, попълват
анкетна карта и представят следните документи:
1. лична карта;
2. диплома (нотариално заверено копие)
за завършено средно или висше образование
(при издадена диплома от ч у ж дест ранно
учебно заведение – удостоверение за признато
образование);
3. декларация, че кандидатът притежава
само българско гражданство;
4. свидетелство за съдимост за работа в
МВР;
5. удостоверяващи документи, че не е
привлечен като обвиняем и не е подсъдим
за умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона
за защита на личните данни;
7. съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация, ако е
необходимо за заемане на длъжността;
8. други документи съобразно специфичните
изисквания на конкурса.
(2) Не се приемат документи, подадени
след определения срок.
Чл. 19. В заявлението по чл. 18, ал. 1
кандидатът посочва категорията, длъжността
и структурата, за която кандидатства, като
в един конкурс се допуска участие само на
една длъжност.
Чл. 20. Звената „Човешки ресу рси“ по
чл. 16, ал. 1, т. 5:
1. приемат, проверяват редовността на
документите по чл. 18 и след регистрация
ги комплектоват и съхраняват в дело на
кандидата;
2. предоставят на кандидата образци на
заявление, анкетна карта и документите по
чл. 18, ал. 1, т. 3, 6 и 7;
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3. издават писмо-направление, с което
изпращат кандидата за медицинско освидетелстване и заключение от компетентната
експертно-лекарска комисия;
4. въвеждат данните за кандидата в автоматизираната информационна система за
управление на човешките ресурси и откриват
процедура за проучване на кандидата;
5. изпращат до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, обобщена справка за набраните
кандидати;
6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки
в информационните фондове на МВР и по
местоживеене и предоставят информацията
на конкурсната комисия преди началото на
етапа „Заключително интервю“;
7. представят на комисията делата по т. 1;
8. приключват делата по т. 1 при прекратяване на конкурсната процедура за съответния
кандидат.
Чл. 21. (1) В срока за подаване на документи по конкурса кандидатът се явява пред
компетентната експертно-лекарска комисия за
удостоверяване годността му по медицински
показатели за държавна служба в МВР.
(2) В същия срок експертно-лекарската
комисия изпраща по служебен път до звеното
„Човешки ресурси“ по чл. 16, ал. 1, т. 5 медицинското свидетелство на кандидата.
Г л а в а

т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ
ЕТАПИ
Раздел І
Изследване на физическата годност
Чл. 22. (1) На етапа „Изследване на физическата годност“ се оценява и установява
физическата годност на кандидата за постъпване на държавна служба в МВР.
(2) Не се установява физическата годност на
кандидати за длъжност „разследващ полицай“.
Чл. 23. Кандидатът се явява по график на
предварително оборудвано за целта място
пред експертна група за оценка на физичес
ката годност по специализирана методика за
изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в
МВР (приложение № 1).
Чл. 24. Експертната група оценява физическата годност на кандидата и вписва резултатите в протокол по образец, определен
в методиката.
Чл. 25. Ръководителят на експертната група
за оценка на физическата годност представя
резултатите пред конкурсната комисия.
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Чл. 26. Комисията обявява резултатите от
етапа „Изследване на физическата годност“ и
допуска до участие в следващия конкурсен етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
Раздел ІІ
Изследване на интелектуалните способности
Чл. 27. На етапа „Изследване на интелектуалните способности“ кандидатът се явява
по график пред експертна група на писмен
тест за проверка и оценка на интелектуалните
способности.
Чл. 28. Писменият тест се разработва и
провежда по специализирана методика за
изследване на интелектуалните способности
на кандидатите за постъпване на държавна
служба в МВР (приложение № 2).
Чл. 29. Експертната група за изследване
на интелектуалните способности:
1. вписва индивидуалните резултати от теста
за изследване на интелектуалните способности в карта за оценка по образец, определен
в методиката;
2. обобщава резултатите от индивидуалните карти за оценка в протокол по образец,
определен в методиката.
Чл. 30. Ръководителят на експертната група
за оценка на интелектуалните способности
п редс тавя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
Чл. 31. (1) Комисията обявява резултатите
от етапа „Изследване на интелектуалните
способности“, класира по бал кандидатите,
преминали елиминаторния праг, и ги допуска
до участие в следващия конкурсен етап.
(2) Балът се образува като математически
сбор от оценката на резултатите от етап „Изследване на физическата годност“ и оценката
на резултатите от етап „Изследване на интелектуалните способности“.
(3) Броят на допуснатите до следващия
конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по
коефициент 3.
Раздел ІІІ
Психологично изследване
Чл. 32. На етапа „Психологично изследване“ кандидатът се явява по график пред
експертна група от психолози за оценка на
психологичните качества, ценностната ориентация и нагласите, имащи отношение към
професионалната пригодност.
Чл. 33. Психологичното изследване се
организира и провежда по специализирана
методика за психологично изследване на кандидатите за постъпване на държавна служба
в МВР (приложение № 3).
Чл. 34. Експертната група за психологично
изследване:
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1. изследва кандидата и вписва резултатите
от изследването в карта за оценка по образец,
определен в методиката;
2. обобщава индивидуалните резултати в
протокол по образец, определен в методиката.
Чл. 35. Ръководител ят на експертната
група за психологично изследване представя
резултатите пред конкурсната комисия.
Чл. 36. (1) Комисията обявява резултатите, класира по бал кандидатите, преминали
елиминаторния праг, и ги допуска до участие
в следващия конкурсен етап.
(2) Кандидатите, оценени като психологически непригодни за държавна служба в
МВР, не се допускат до участие в следващия
етап на конкурса.
(3) Балът се образува като математически
сбор от бала по чл. 31, ал. 2 и оценката на
резултатите от психологичното изследване
на кандидата.
(4) Броят на допуснатите до следващия
конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по
коефициент 2.
Раздел ІV
Заключително интервю
Чл. 37. На етапа „Заключително интервю“
кандидатът се явява по график пред конкурсната комисия за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни качества,
познания и способности.
Чл. 38. (1) Заключителното интервю се
организира и провежда по специализирана
методика за провеждане на заключително
интервю с кандидатите за постъпване на
държавна служба в МВР (приложение № 4),
в която се определя елиминаторен праг.
(2) Кандидатите, които не са преминали
елиминаторния праг на етапа „Заключително
интервю“, отпадат от участие в конкурса.
Чл. 39. Членовете на конкурсната комисия
отразяват резултатите на кандидата в карта за
оценка по образец, определен в методиката.
Чл. 40. (1) Конкурсната комисия обявява
резултатите от етапа „Заключително интервю“ и извършва крайно класиране по бал на
кандидатите, преминали елиминаторния праг.
(2) Балът се образува като математически
сбор от бала по чл. 36, ал. 3 и оценката на
резултатите от етапа „Заключително интервю“.
Г л а в а
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РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА К АНДИДАТИТЕ
Чл. 41. (1) Кандидатът се явява по график
пред конкурсната комисия по реда на крайното
класиране и избира длъжност в структурата,
за която е класиран.
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(2) Изборът е окончателен и за резултатите
от него се съставя протокол, който се подписва
от кандидата и от комисията.
(3) Процедурата по разпределяне на кандидатите по структури приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени
за съответния конкурс, или разпределянето
на всички класирани кандидати.
(4) По реда на ал. 1 на останалите незаети
длъжности се разпределят кандидатите от
резерва по чл. 11, т. 5.
Г л а в а

п е т а

ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чл. 42. (1) По предложение на ръководителя на структурата по чл. 9 ЗМВР, за която
е обявен конкурсът, спечелилите конкурса
кандидати за длъжности, за които се изисква
задължителна първоначална професионална
подготовка, се назначават за стажанти и се
изпращат на курс за първоначално професионално обучение.
(2) По предложение на ръководителя на
структурата по чл. 9 ЗМВР на успешно завършилите курса за първоначално професионално
обучение стажанти се присъжда категория и
се назначават на длъжности в МВР.
(3) На спечелилите конкурса кандидати
за длъжности, за които не се изисква първоначално професионално обучение, по предложение на ръководителя на структурата по
чл. 9 ЗМВР, за която е обявен конкурсът,
се присъжда категория и се назначават на
длъжности в МВР.
(4) Към предложенията по ал. 1 – 3 се
прилага протоколът по чл. 41, ал. 2.
Чл. 43. (1) Курсантите, завършили висшето си образование в Академията на МВР в
редовна форма на обучение, се разпределят
централизирано от комисия, определена със
заповед на главния секретар на МВР по предложение на директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
(2) Централизираното разпределение по
ал. 1 се извършва според резултатите от обучението и вакантните длъжности от щатовете
на структурите на МВР, за които е извършен
приемът в Академията на МВР.
Чл. 44. Съставът на комисията по чл. 43,
ал. 1 включва:
1. председател – служител на МВР, притежаващ категория не по-ниска от „Б“;
2. членове – служители от:
а) структурите на МВР, за които е извършен
приемът в Академията на МВР;
б) Академията на МВР;
в) дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
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Чл. 45. (1) Ректорът на Академията на
МВР предоставя на комисията по чл. 43, ал. 1
списък на завършилите висшето си образование курсанти, класирани в низходящ ред по
резултатите от обучението им.
(2) Директорът на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, предоставя на комисията по
чл. 43, ал. 1 списък на вакантните длъжности
от щата на структурите на МВР, за които е
извършен приемът в Академията на МВР.
Чл. 46. Курсантите се явяват пред комисията по реда на класирането по резултати от
обучението и избират длъжност за назначаване
на държавна служба в МВР.
Чл. 47. Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се
подписва от курсантите и комисията.
Чл. 48. По предложение на директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, министърът на вътрешните работи присъжда категория
„Г“ и назначава на длъжности курсантите,
завършили Академията на МВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Списъкът на длъжностите, за които
не се изисква първоначално професионално
обучение по чл. 196, ал. 2 ЗМВР, се изготвя
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, по
предложение на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР. Изменения и допълнения
в списъка се правят по предложения на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР.
§ 2. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
по предложение на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР изготвя и актуализира
списък на държавни служители, притежаващи
категория не по-ниска от „Д“ – специалисти
в областта на физическата култура и спорта,
психологията и изследването на интелектуалните способности, за включване в експертните
групи по чл. 9, ал. 7. Списъкът се утвърждава
от министъра на вътрешните работи.
§ 3. Обобщената справка по чл. 20, т. 5
включва поименното изброяване на кандидатите, информация за комплектността на
подадените документи и заключението от
медицинското освидетелстване.
§ 4. Проучването за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация на
стажантите приключва до първия практически модул от базовия етап на първоначалното
професионално обучение.
§ 5. Със заповедта за обявяване на конкурса за първоначално постъпване на държавна
служба в МВР от вакантните длъжности за
съответната структура могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс,
както следва:
1. длъжности от категория „Г“ – за държавни служители от МВР, притежаващи категория
„Е“ или „Д“, и служители на МВР – лица,
работещи по трудово правоотношение;
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2. длъжности от категория „Е“ – за служители на МВР – лица, работещи по трудово
правоотношение.
§ 6. Кандидатите, спечелили конкурс за
постъпване на държавна служба, придобили
необходимото професионално образование
в А кадемията на МВР или притежаващи
необходимото първоначално професионално
обучение за заемане на длъжността, постъпват
на държавна служба по реда на чл. 42, ал. 3.
§ 7. Резервът от кандидати по смисъла на
чл. 11, т. 5 се формира при крайното класиране и включва класираните по бал след
последното място.
§ 8. Резервът от кандидати може да се
използва от ръководителя на структурата, за
която е обявен конкурсът, само за целите на
конкретния конкурс, при незаемане на длъжност от класиран кандидат, включително и
като стажант.
§ 9. След постъпването на държавна служба
цялата документация за кандидата се съхранява в личното кадрово дело.
§ 10. Допускането до участие в конкурса,
резултатите от отделните етапи и крайното
класиране се обявяват на подходящи общодостъпни места в съответната структура и в
електронната страница на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР – интернет и интранет.
§ 11. Всички дейности по тази наредба се
регистрират в автоматизирана информационна
система за управление на човешките ресурси
в МВР. До въвеждането в експлоатация на
системата дейностите по наредбата се регистрират по действащия ред във вид, позволяващ
електронна обработка.
§ 12. Кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР на академични длъжности,
успешно преминали конкурсните етапи по
заповедта за обявяване на конкурса, продължават участието си в конкурсната процедура
по Закона за развитието на академичния
състав в Република България.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 13. Конкурсите за постъпване на държавна
служба в МВР, обявени до влизане в сила на
тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 14. Наредбата се издава на основание
чл. 21, т. 7 и 11, чл. 179, ал. 3 и чл. 180, ал. 5
ЗМВР и чл. 192 от Правилника за прилагане
на ЗМВР.
§ 15. Тази наредба отменя Наредба № Iз1009 от 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи, (обн., ДВ, бр. 68 от
2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г.; бр. 56 и 70 от
2009 г.).
Министър: Цветан Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 23
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР
1. Изследването на физическата годност се
извършва чрез тестове, с които се установява
моментното състояние на физическите качества
на кандидатите за държавна служба в МВР.
2. Тестовете са групирани в тестови батерии
спрямо изискванията към кандидатите за постъпване на държавна служба в категориите „Г“
или „Е“ по направленията на дейност.
3. Тестовите батерии са диференцирани по
полов признак.
4. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
· полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
· максималният сбор за всяка една тестова
батерия е 30 точки.
5. Класиране:
· балът за класиране се образува от сумата
от точките на отделните тестове;
· до следващия етап „Изследване на интелектуалните способности“ не се допускат кандидати:
– с бал 6 и по-малко точки;
– получили 0 точки на повече от един тест.
6. Изследването на физическата годност на
кандидатите се извършва по график, определен
от конкурсната комисия.
7. Не се допуска повторно явяване на кандидата за изследване на физическата годност в
рамките на обявения конкурс.
8. В случай че важна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената
му дата, същият може да подаде заявление до
председателя на конкурсната комисия най-късно
до началото на изпита за определяне на друга
дата или час в рамките на изготвения график
за етапа, като задължително прилага официален
документ, удостоверяващ възпрепятстващите
обстоятелства.
9. Кандидатът се явява за изследване на физическата годност след представяне на лична
карта и документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок до 3 дни преди датата
на явяване на изпит, удостоверяващ, че лицето
няма медицински противопоказания за участие
в дейности с физическо натоварване.
10. За участие в изследването кандидатът се
явява в подходящ спортен екип.
11. Неявяването за изследване на физическата
годност се счита за доброволен отказ от участие
в конкурсната процедура.
12. Ръководителят на експертната група за
изследване физическата годност на кандидатите
за държавна служба в МВР:
· одобрява спортните съоръжения и пособия;
· не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
· определя реда на провеждане на тестовете;
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· дава указания за попълване на картата за
оценка на кандидата;
· инструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за оценка,
мерките за безопасност и начина за информиране
на резултатите;
· обработва резултатите и ги отразява в изпитния протокол.
13. Изследването на физическата годност се
извършва при унифицирани условия:
· еднаква организация на провеждане;
· еднаква технология на измерване;
· пълна размерност на отчитането и записването.
14. Структурата, в която е обявен конкурсът,
осигурява спортните съоръжения и организира
медицинския надзор.
15. На всяка тестова база има брояч и рег ист ратор, а за бегови те тестове – стар тер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
16. Ред на провеждане:
· информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
· разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
· демонстрация на тестовете;
· разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск
от травми);
· последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшес
тващото натоварване, както и с времето за отдих
между тях, като тестът, измерващ качеството
„издръжливост“, се изпълнява последен).
17. И н д и ви д уа л н и т е резул тат и о т вс ек и
проведен тест се вписват в картата за оценка
на физическата годност, с която кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР се
запознават срещу подпис.
18. Измерените резултати и изчислените точки
са окончателни и в тях не могат да бъдат правени поправки освен такива, които са необходими
за отстраняване на явни фактически грешки.
Поправките се заверяват от председателя на
конкурсната комисия.
Тестове за изследване на физическата годност
І. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях
№

Тест

Изследвани
качества

1

2

3

1. Скок на дължина от място сила на долни
с мах на ръцете
крайници
2. Сгъване и разгъване на ръ- сила на горни
цете в опора
крайници
3. Повдигане на трупа от тилен с и л а , г ъ в к а лег до седеж
вост

ВЕСТНИК
1
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4. Бягане в осморка

бързина, координация

5. Гладко бягане 800 м

издръжливост

6. Преодоляване на 60-метрова комплексни
пътека с препятствия
7. Изкачване по пожарникар- комплексни
ска стълба 7 м
ІІ. Описание на тестовете
Тест № 1 – „Скок на дължина от място с mах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия) без предварително подскачане. Разрешава се извършването
на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 – „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изправено (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една
линия). Пръстите на ръцете могат да сочат напред
или да са свити в юмрук.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 – „Повдигане на трупа от тилен лег
до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът
трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане
в изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 – „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя се
стойка, чийто център лежи върху линията. Втора
стойка се поставя на разстояние 4 м, измерено
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в перпендикулярна посока до нейния център.
Височината на двете стойки е в границите от
140 см до 150 см.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
минава от дясната/лявата страна на първата
стойка, заобикаля втората от лявата/дясната
страна и пресича старт/финалната линия от
лявата/дясната страна на първата стойка. Това
е един цикъл. Отчита се времето, за което се
правят 4 пълни цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 0.1 сек. При бутане на стойка
кандидатът я поставя на мястото є, след което
продължава изпълнението. За грешката се начислява наказателно време 0.2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 5 – „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине
разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на
разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 6 – „Преодоляване на 60-метрова пътека
с препятствия“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Тестът включва:
· пробягване на 20-метрово разстояние;
· преодоляване на дървена стена с височина и
ширина 2 м (за мъже) или дървена стена – стълба
с 4 стъпала, висока 2 м и широка 1,20 м (за жени);
· пробягване на 15-метрово разстояние;
· качване и придвижване по греда с дължина
11,60 м; гредата се състои от три части:
– хоризонтална част, отстояща на 1,20 м от
земята, с дължина 8 м и повърхност за ходене
0,18 м;
– две части, които се поставят под наклон от
двете страни на хоризонталната част (дължина
2 м и повърхност за ходене 0,25 м);
· пренасяне на разстояние 10,40 м на тежести
(дъмпели) с тегло от 10 кг за всяка ръка; тежестите се намират на 3 м от края на наклонената
част на гредата.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър
с точност до 0,1 сек. Времето за преодоляване
се записва в секунди.

ВЕСТНИК
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Неправилно или лошо изпълнение на елемент
от теста води до налагане на санкции и добавяне
на наказателно време към времето за преодоляване:
Неправилно или
лошо изпълнение

Санкционни
действия

Падане при изкачва- връщане изпълнето на гредата или нение на елеменв хоризонталната є та отначало
част

Наказателно
време
-

Повторно падане при
изкачването на гредата или в хоризонталната є част

не се предприемат, кандидатът
продъл жава по
трасето

5 сек

Непреминаване по
низходящата част от
гредата или падане
от нея

не се предприемат, кандидатът
продъл жава по
трасето

2 сек

Заобикаляне на стената – преп ятствие
при мъжете или стълбата при жените
Не в ъ з м о ж н о с т д а
прекратяване на
в д и г н е и з а п оч н е
участието в теста
пренасянето на тежестите по трасето

-

Пускане на тежестите от ръце преди финалната линия
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 7 – „Изкачване по пожарникарска
стълба 7 м“
Стълбата се поставя под наклон. Кандидатите
получават каска и се обезопасяват с осигурително въже.
Изкачването става последователно с двата
крака до маркираното стъпало на височина 7 м.
Кандидатът поглежда към изпитващия и след
негов сигнал слиза. Не се дава право на почивка.
Време за изпълнение не се отчита. Оценява
се способността за запазване на равновесие и
адаптация към височина. При неизпълнение
или проявени колебание и страх на кандидата
се налагат наказателни точки.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тестови батерии, нормативи и точкова система
за оценка на физическата годност
1. Кандидатите за постъпване на държавна
служба в Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“,
дирекция „Миграция“ („Специални домове за
временно настаняване на чужденци“ и „Противодействие на незаконната миграция“), дирекция
„Специална куриерска служба“, Столична дирекция на вътрешните работи, областни дирекции на
МВР и Специализирана дирекция „Оперативно
технически операции“ (проследяващи звена) пок
риват тестовете по табл. 1.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 8
Таблица 1

ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИЯ „Г“ И „Е“
Точкова
система
за оценка скок дължина
от място (см)

Тестова батерия
бягане осморка
4 цикъла (сек)

гладко бягане 800 м
(мин)

сгъване и разгъване на ръцете от опора
(бр.)

изправяне на
трупа от тилен
лег до седеж
(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

≥ 240

≥ 205

-

-

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

-

-

-

-

7

235

200

≥ 55

-

-

≥ 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20 3.26 – 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25 3.31 – 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30 3.36 – 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35 3.41 – 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40 3.46 – 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45 3.51 – 3.55

30

-

-

30

t ≤ 16.2 t ≤ 16.6 3.11 – 3.15 3.21 – 3.25

2. Кандидатите за постъпване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ покриват тестовете по табл. 2.
Таблица 2
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ КАТЕГОРИЯ „Г“ И „Е“
Точкова
система
за оценка

Тестова батерия
скок на дължина от място (см)

гладко бягане 800 м
(мин)

преодоляване на
60-метрова пътека с
препятствия (сек)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

10

≥ 245

≥ 210

t ≤ 3.10

t ≤ 3.20

t ≤ 16.0

t ≤ 20.0

9

240

205

3.11 – 3.15

3.21 – 3.25

16.01 – 17.0

20.1 –

8

235

200

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

17.1 – 18.0

21.1 –

7

230

195

3.21 – 3.25

3.31 – 3.35

18.1 – 19.0

22.1 –

6

225

190

3.26 – 3.30

3.36 – 3.40

19.1 – 20.0

23.1 –

5

220

185

3.31 – 3.35

3.41 – 3.45

20.1 – 21.0

24.1 – 25.0

4

215

180

3.36 – 3.40

3.46 – 3.50

21.1 – 22.0

25.1 – 26.0

3

210

175

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

22.1 – 23.0

26.1 – 27.0

2

205

170

3.46 – 3.50

3.56 – 4.00

23.1 – 24.0

27.1 – 28.0

1

200

165

3.51 – 3.55

4.01 – 4.05

24.1 – 25.0

28.1 – 29.0

изкачване по пожарникарска стълба 7 м

При неизпълнение или
п роя вен и колеба н ие и
21.0 страх на кандидата се на22.0 лага наказание с отнемане
на 10 точки от набрания
23.0 сбор от другите три теста
24.0

КАРТА ЗА ОЦЕНКА
на физическата годност на кандидат за постъпване на държавна служба в МВР
Кандидат: .......................................................................................................................................................... ЕГН
(трите имена)
за длъжност в ..................................................................................................................................................................................., категория
(структурно звено на МВР)
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№

Тест

ВЕСТНИК

Резултат
Забележка
в мерни единици

1.

Скок на дължина от място с мах на ръцете

см

2.

Сгъване и разгъване на
ръцете в опора

бр.

3.

Повдигане на трупа от тилен лег до седеж

бр.

4.

Бягане в осморка

сек

5.

Гладко бягане 800 м

мин

6.

Преодоляване на 60 м пътека с препятствия

сек

7.

Изкачване по 7-метрова
пожарникарска стълба

да/
не

С Т Р. 4 7
Подпис на

експерта

кандидата

Резултат
в точки

Краен резултат в точки:
Дата: ..................................

Ръководител на експертната група:
(.............................)
ПРОТОКОЛ

от проведени изследвания на физическата годност на кандидатите
за постъпване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: ............………………………................................................................................................................
Дата на провеждане на изследванията: ..............……………………………....................................................................
№

Кандидат

Резултат
(в точки)

трите имена

Забележки

1.
2.
3.
4.
5.
Приложения: 1. Брой карти за оценка ................
2. .......................................................
Експертна група:
Ръководител: .…………………
(

)

Членове: 1. ………………… 2. ………………… 3. …………………
(

)

(

)

(

)
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Приложение № 2
към чл. 28
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на интелектуалните способности
на кандидатите за постъпване на държавна
служба в МВР
1. Изследването на интелектуалните способности се извършва чрез тест за интелигентност,
с който се определя общ коефициент за интелигентност (IQ) за всеки кандидат.
1.1. Тестът за интелигентност се състои от
различен брой модули за измерване нивото на
когнитивните способности, включващи: вербален
интелект (обща и езикова култура), логическо
мислене, невербален интелект, пространствена
ориентация и памет.
1.2. Модулите се състоят от групи задачи,
измерващи съответните когнитивни способности,
чиито съдържание и брой варират в зависимост
от вида на теста за интелигентност.
1.3. Тестът за интелигентност се попълва за
определено време за всяка група задачи.
1.4. Ръководителят на експертна група информира участниците в изследването на интелектуалните способности за организацията и реда
за провеждането му.
1.5. Водещият тестовото изследване инструктира участниците за начина на работа с теста
за интелигентност и засича времетраенето на
всяка група задачи с хронометър.
1.6. Преди началото на етапа кандидатите
попълват декларация за доброволно участие и
сътрудничество в изследването.
1.7. Определянето на общия коефициент за
интелигентност (IQ) се извършва съобразно
психометричните стойности, валидни за българската популация.
1.8. Определянето на конкурсните точки се
извършва съобразно емпирично установени критерии и норми за успешна адаптация и ефективна
реализация спрямо изискванията за длъжностите
от категории „Е“ и „Г“.
1.9. Нормите за длъжностите от категория
„Г“ са валидни и за длъжностите от по-високите
категории.
1.10. Обработката на листовете за отговори
се извършва електронно и след ръчна проверка
с шаблони се архивират в АКПД, след което
внасянето на каквито и да било промени е невъзможно.
1.11. Броят и описанието на модулите, времето
за решаване на всяка от групите задачи, както
и системата за трансформация на броя вярно
решени задачи в коефициент за интелигентност
(IQ) и конкурсни точки за всички актуално използвани тестове, утвърдени от министъра на
вътрешните работи, се публикуват на интернет
страницата на Института по психология – МВР.
2. Резултатът от изследването на интелектуалните способности е коефициент на интелигентност (IQ), трансформиран в конкурсни точки.
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3. Максималният брой конкурсни точки е
30 и се получава при IQ≥111 за длъжностите
от категория „Е“ и IQ≥121 за длъжностите от
категория „Г“.
4. Кандидатите, получили резултат „0“ конкурсни точки, съответстващ на IQ<75, не се
допускат до следващия етап от конкурсната
процедура.
5. Изследването на интелектуалните способности се извършва по график, определен от
конкурсната комисия.
5.1. В случай че важна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената
му дата, същият може да подаде заявление до
председателя на конкурсната комисия най-късно до началото на етапа за промяна на датата
или часа в рамките на графика за етапа, като
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
6. Тестът за интелигентност се провежда групово в оборудвани за целта помещения.
7. При явяването си на теста всеки кандидат
трябва да носи със себе си лична карта и две
химикалки.
8. Сумата от всички верни отговори, IQ и
стандартните точки за всяко изследвано лице се
записват и съхраняват на електронен носител в
Института по психология – МВР.
9. Ръководителят на експертната група отразява индивидуалните резултати на кандидатите
от теста за интелигентност в протокол и ги
представя на конкурсната комисия – приложение
№ 2.1 към тази методика.
10. Изследването на интелектуалните способности се извършва в съответствие с Правилата
за организацията на работата в Института по
психология – МВР.

Приложение № 2.1
ПРОТОКОЛ
от проведени изследвания на интелектуалните
способности на кандидатите за постъпване на
държавна служба в МВР
Вид на конкурса: Категория …............................…;
МЗ Рег. № ……….. Структурно звено ...........................
Дата на провеждане на изследванията: ……………………
№

Кандидат

имена

ЕГН

Резултат (конкурсни
точки)

С Т Р.

IQ

Забележки
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Особености в провеждането и протичането на
писмения тест: ........................……...…………………..........
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………
………………………………………….............................................
Експертна работна група:
Ръководител: .………… Членове: 1.………………..........
(
)		 (
)
		
2.……....…………......
			 (
)
Началник-сектор/група: ...........................
(
)
Дата: ……………..

Приложение № 3
към чл. 33
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за психологично изследване на кандидатите за
постъпване на държавна служба в МВР
1. Чрез психологичното изследване се оценява психологичната пригодност за държавна
служба в МВР.
2. Оценяването на психологичната пригодност
се осъществява чрез съпоставка на актуалния
личностен профил на кандидата с емпирично
установени психологични критерии за успешна
адаптация и ефективна реализация на длъжност
със съответни функционални задължения.
2.1. Личностният профил е комплексна оценка на психологичните качества, ценностната
ориентация и нагласите, имащи отношение към
професионалната пригодност.
2.2. Личностният профил се изготвя чрез
прилагане на психо-биографичен подход, стандартизирани личностни въпросници и проективни
психологични методи за оценка на личността и
поведението, резултатите от които се верифицират
в психодиагностично интервю.
3. Всички психологични методи, използвани в
подборната процедура, утвърдени от министъра
на вътрешните работи, отговарят на научните,
статистическите и психометричните стандарти
за надеждност и валидност спрямо българската
популация.
4. Оценката на личностния профил завършва
със заключение – „пригоден“ или „непригоден“
за държавна служба в МВР.
5. За следващия етап от конкурсната процедура се класират кандидатите със заключение
„пригоден“.
6. Кандидатите, получили заключение „непригоден“, не се допускат до следващия етап от
конкурсната процедура.
7. Психологичната пригодност за държавна служба в МВР се определя по петстепенна
скала, отразяваща нивото на съответствие на
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личностните качества спрямо изискванията за
успешна адаптация и ефективна реализация,
както следва:
· регистрирани са общи противопоказания
за служба в МВР – 0 т.
· не покрива минималните изисквания за
длъжността – 1 – 6 т.
· покрива минималните изисквания за длъжността – 7 – 12 т.
· покрива основните изисквания за длъжността – 13 – 24 т.
· покрива всички изисквания за длъжността – 25 – 30 т.
8. Оценка „психологически непригоден за
държавна служба в МВР“ се поставя в следните
случаи:
8.1. кандидатът е с оценка „0“ точки поради
установени общи психологични противопоказания, като:
– склонност към импулсивно, непровокирано
от ситуациите агресивно поведение и междуличностна конфликтност;
– устойчив маниен или депресивен фон на
настроението и повишен суициден риск;
– прекомерна сензитивност и тревожност, емоционална ранимост, фобии, сериозни колебания
в самочувствието и дисбаланс на самооценката;
– психосоматични смущения, които могат да
имат сериозно влияние върху служебната ефективност и да станат причина за често отсъствие
от работа;
– наличие на странни мисли и идеи, противоречащи на реалността, водещи до лоша социална
адаптация и до превратно интерпретиране на
действителните събития;
– зависимости от алкохол, психотропни вещества и/или хазарт;
8.2. личностните качества, ценностите и
нагласите на кандидата свидетелстват за нисък
интегритет и морален релативизъм;
8.3. кандидатът е получил бал от психологичното изследване до шест (6) конкурсни точки
включително.
9. Оценката на психологичната пригодност
за държавна служба в МВР се аргументира с
разгърнато психологично заключение – приложение № 3.1 към тази методика.
10. Психологичното изследване се извършва
по график, определен от конкурсната комисия.
10.1. В случай че важна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената
му дата, същият може да подаде заявление до
председателя на конкурсната комисия най-късно до началото на етапа за промяна на датата
или часа в рамките на графика за етапа, като
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
11. При явяването си на психологично изследване всеки кандидат трябва да носи със себе си
лична карта и две химикалки.
12. Психологичното изследване се провежда
на два етапа:
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– групово попълване на личностни въпросници и проективни методики;
– индивидуално интервю с психолог.
13. Ръководителят на експертна група инструктира участниците в психологичното изследване
за реда и организацията за провеждането му.
14. Преди началото на етапа кандидатите
попълват декларация за доброволно участие и
сътрудничество в изследването.
15. Резултатите от психологичното изследване
на кандидатите се нанасят от ръководителя на
експертната група в протокол (приложение № 3.2
към тази методика).
16. Р ъковод и т ел я т на експер т ната г ру па
предоставя на конкурсната комисия протокола
и психологичните заключения непосредствено
след приключване на изследването.
17. Психологичното изследване се извършва
в съответствие с Правилата за организацията
на работата в Института по психология – МВР.

Приложение № 3.1
ПСИХОЛОГИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ид. № …………....................……
(номер на кандидата в АКПД)
Име ..........................................................................
(имена на кандидата)
ЕГН ...........................................................................
Вид на конкурса: Категория ……; МЗ Рег. № ………..
Структурно звено .....................................................
....................................................................................
....................................................................................
(обосновка на заключението)
РЕЗУЛТАТ
Заключение: пригоден/непригоден за държавна
служба в МВР
Експерт: .…...………………...........
(
)
Началник-сектор/група: .……………................
(
)
Дата: …………….......
Степен на съответствие на личнос
тните качества на изискванията на
съответното направление на дейност
в МВР

Оценка
в точки

Регистрирани са общи противопоказания за служба в МВР

0 т.

Не покрива минималните изисквания
за длъжността

1 – 6 т.

Покрива минималните изисквания
за длъжността

7 – 12 т.

Покрива основните изисквания за
длъжността
13 – 24 т.
Покрива всички изисквания за длъжността
25 – 30 т.
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Приложение № 3.2
ПРОТОКОЛ
от проведени психологични изследвания на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: Категория ……; МЗ Рег. № ………….
Дата на провеждане на изследванията: ……………………
№
Резултат

С Т Р.

Кандидат
имена на ИЛ

Забележки

ЕГН

1
2
3
Експертна работна група:
Ръководител: .………… Членове: 1.………………..........
(
)		 (
)
		
2.……....…………......
			 (
)
Началник-сектор „Психодиагностични изследвания“: ..................................
(
)
Дата: ……………...

Приложение № 4
към чл. 38, ал. 1
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за провеж дане на зак лючително интервю с
кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР
1. Със заключителното интервю се проверяват
професионалната мотивация, деловите качества,
познанията и уменията на кандидатите за държавни служители в МВР.
2. Заключителното интервю се провежда от
конкурсната комисия.
3. Конкурсната комисия оценява кандидатите
чрез въпроси, свързани с техния минал професионален и житейски опит, задаване на проблемни
ситуации (казуси) и проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания.
4. Оценяването на кандидатите се извършва
в следните три области:
4.1. оценка на професионалната мотивация и
отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в МВР – максимално 8 точки;
4.2. оценка на деловите качества на кандидатите – максимално 12 точки;
4.3. оценка на професионално значими качества, способности, умения и познания – максимално 10 точки.
5. При оценяването на професионалната мотивация и отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в МВР се отчитат
дългосрочността на плановете за професионална
реализация в МВР, реализмът на мотивацията
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и степента на нейната свързаност със съдържателните аспекти на конкретната професионална
дейност, лоялността на кандидата към принципите
на работата и обществените функции на МВР.
6. При оценяването на деловите качества
се проверяват уменията на кандидата за ефективно планиране на собствената дейност и за
контрол на резултатите от нея, коректността и
ангажираността на кандидата с изпълнението
на възложените задачи, работоспособност та
му и устойчивостта на физически и психични
натоварвания.
7. При оценяването на професионално значими
качества, способности, умения и познания се проверяват уменията на кандидатите за разрешаване
на проблемни ситуации, подобни на възникващите
в реалната професионална дейност, уменията и
способностите на кандидатите да разрешават
междуличностни конфликти, да участват активно
в групови дейности и екипи, тяхната обща култура, социална зрялост и морална устойчивост.
8. В случай че уважителна причина възпрепятства явяването на кандидата на определената в
графика дата, същият може да подаде заявление
до председателя на конкурсната комисия найкъсно до началото на провеждане на интервюто
за определяне на друга дата или час в рамките на
изготвения график за етапа, като задължително
прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
9. Конкурсната комисия разглежда заявленията по т. 8 и при основателност определя друга
дата за явяване на кандидата за интервю, като
отразява това в изпитния протокол.
10. Всек и ч лен на конк у рсната комиси я
оценява самостоятелно всеки един кандидат по
всяка от областите по т. 4, използвайки „Карта
за оценка“ (приложение № 4.1 на тази методика).
11. Резултатът на кандидата от заключителното интервю е средна аритметична стойност от
оценките на членовете на комисията, закръглени
до втория знак след десетичната запетая.
12. Средна аритметична оценка, по-малка
от 1,00 по една от областите, върху които се
провежда интервюто, води до елиминиране на
кандидата от класирането за съответния конкурс.
13. Резултатите от заключителното интервю
се нанасят в „Протокол от проведени заключителни интервюта с кандидати за постъпване на
държавна служба в МВР“ (приложение № 4.2 на
тази методика).
14. Резултатите от заключителното интервю
важат само за конкретния конкурс.

Приложение 4.1
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Кандидат: ……………………………...………… ЕГН ……………
(трите имена)
Конкурс: ……………………………………………………………….......
(вид на конкурса и заповед за обявяване)
І. Професионална мотивация
Оценка
Бележки: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………
ІІ. Делови качества
Оценка
Бележки: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ІІІ. Професионалнозначими
Оценка
знания и умения
Бележки: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Общ резултат
Член на конкурсната комисия ……...……….…………….
(
)
Дата: …………………………….

Приложение № 4.2
ПРОТОКОЛ
от проведени заключителни интервюта с кандидати за постъпване на държавна служба в МВР
Вид на конкурса: ……………............................…………..
Дата на провеждане на заключителните
интервюта: ……………...................................………………
№

Кандидат
трите имена

ЕГН

Резултат

Забележки

6.
7.
8.
9.
10.
Председател на
конкурсната комисия:
Технически секретар:
Дата: ……………..
495

.…………………
(
)
.…………………
(
)

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
525020 „Монтьор на транспортна техника“ от

С Т Р.
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област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни
средства, кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 525020 „Монтьор на транспортна
техника“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
квалификация за специалностите 5250201
„Автотранспортна техника“ и 5250202 „Пътностроителна техника“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по
професията, което гарантира на обучаемия
възможност за упражняване на професията
525020 „Монтьор на транспортна техника“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 28
от 2003 г. за придобиване на квалификация по
професия „Монтьор на транспортна техника“
(ДВ, бр. 12 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Монтьор
на транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525020

Монтьор на транспортна техника

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5250201

Автотранспортна Втора
техника

5250202

Пътностроителна Втора
техника

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.,
Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед
№ РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално
образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението 4
години (рамкова програма В).
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1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обу чение по професията „Монтьор на
транспортна техника“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация не се
изисква кандидатите да притежават по-ниска
степен на професионална квалификация или
професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
може да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“ може да: работи с техническа,
конструктивна и технологична документация;
извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; извършва диагностика и контрол на
техническото състояние на механизми, системи и
агрегати на автотранспортна и пътностроителна
техника; извършва дейности при техническото
обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътностроителна
техника, като използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали;
оценява качеството на извършваната работа. При
изпълнението на ежедневните задачи монтьорът
спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, техника на безопасност,
хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна
безопасност.
Монтьорът има възможност да работи във
всички предприятия и фирми с предмет на
дейност продажба, ремонт и експлоатация на
автотранспортна и пътностроителна техника.
Монтьорът използва широк спектър материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти
и приспособления:
· материали – чертожни, конструкционно-ремонтни, експлоатационни – технически течности,
електролити, добавки, миещи препарати и др.;
· инструменти и приспособления – чертожни,
измерителни, механични, електрически, пневматични и др. – ръчни и преносими, шлосерски,
монтьорски (универсални и специализирани)
за монтаж, демонтаж, техническо обслужване,
диагностика и ремонт;
· машини, агрегати, съоръжения – шмиргели,
механични ножовки, повдигателни, специализирана и диагностично-регулировъчна апаратура,
миялна техника, техника за гресиране и мазане,
работни канали и естакади, автотранспортна и
пътностроителна техника и нейните агрегати,
възли и детайли;
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· други – компютърни системи и софтуерни
продукти, офис техника, предпазни средства
и съоръжения, предпазни, предупредителни и
забранителни знаци, надписи и табели.
Важни за професията личностни качества са:
концентрация на вниманието, издръжливост на
напрегната работа и стрес, технически усет и
способности, отговорност, дисциплинираност,
комуникативност и готовност за работа в екип
и с клиенти, лоялност, коректност и такт, самоконтрол.
Работното време е стандартно, като е възможно при експлоатацията на автотранспортна
и пътностроителна техника да се работи и в
почивни дни.
Работната среда често включва:
· работа в помещения с повишена шумност и
запрашеност, на работни площадки и обекти на
открито при неблагоприятни атмосферни условия;
· манипулации с пожароопасни материали,
химически агресивни и отровни течности;
· повишена концентрация на отровни изпарения на горивно-смазочни материали и изгорели
газове от работа на ДВГ;
· продължително физическо натоварване и др.
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
транспортна техника“, трябва да има допълнителна правоспособност (според специалността):
Специалност „Автотранспортна техника“ за:
· управление на МПС от категория „В“ съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г.
за условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията
и реда за издаване на разрешение за тяхното
обучение, издадена от министъра на траспорта
и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Специалност „Пътностроителна техника“ за:
· управление на МПС от категория „В“ и
„Ткт“ съгласно изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.);
· машинист на пътностроителни машини
съгласно изискванията на Правилника за добиване на правоспособност за машинисти (ДВ,
бр. 20 от 1967 г.);
· машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, съгласно
изискванията на Наредба № 1 от 2002 г. за реда
и условията за придобиване и признаване на
правоспособност за упражняване на професии по
управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на
образованието и науката и министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Монтьор на транспортна техника“
обучаваният може да продължи обучението си
по професия „Техник на транспортна техника“ за
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придобиване на трета степен на професионална
квалификация от същата специалност или по
друга специалност, като обучението му по общата
задължителна професионална, отрасловата и част
от специфичната за професията задължителна
професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
транспортна техника“ могат да постъпват на
работа на длъжности (професии) от единични
групи 7231 Механици и монтьори на моторни
превозни средства, 7233 Механици и монтьори
на промишлени и селскостопански машини и
оборудване, 8331 Водачи на автобуси и ватмани,
8332 Водачи на тежкотоварни автомобили и 8341
Оператори на подвижни съоръжения в селското
и горското стопанство, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и използва личните предпазни
средства, знае и прилага основните правила за
безопасна работа при експлоатацията, техническото обслужване, диагностиката и ремонта на
автотранспортна и пътностроителна техника
на строителната площадка и работното място;
· опазва околната среда;
· познава съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, свързани с упражняването на професията;
· познава и спазва правата и задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
трудовото законодателство, разбира договорните
отношения между работодател и работник;
· участва активно и с чувство за отговорност
при разпределение и изпълнение на задачите,
съдейства и търси помощ от екипа;
· осъществява ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип, с клиенти, с прекия ръководител – разбира
своята роля в трудовия процес и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· умее да намира, съхранява и изпраща информация с помощта на компютърни системи
и офис техника, създава текстови документи,
документи с електронни таблици и база данни,
презентации и интегрирани документи, работи
със специализирани софтуерни продукти;
· осъществява комуникация на чужд език,
чете и разбира стандартна техническа и технологическа документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направ-
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ление „Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите при експлоатация и ремонт на
автотранспортната и пътностроителната техника;
· познава и прилага техниката (инструменти
и приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини), технологиите и методите,
прилагани при експлоатацията и ремонта на
автотранспортна и пътностроителна техника;
· познава устройството, действието и приложението на машинните елементи и видовете
двигатели;
· познава и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали
според предназначението им, както и правилата
за транспорта и съхранението им;
· познава основните принципи на съпротивлението на материалите, статиката, кинематиката
и взаимозаменяемостта на детайлите;
· знае основните технологии за изработване
на детайлите;
· познава основите на електротехниката и
електрониката, автоматизацията и автоматичните устройства;
· познава понятията и принципите на термодинамиката и термодинамичните процеси,
хидравликата и хидравличните устройства;
· разчита и намира информация в техническа,
конструктивна и технологична документация;
· изготвя техническа, конструктивна и технологична документация – предписания, чертежи,
скици, схеми и др.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Монтьор на транспортна техника“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага технологичната последователност на специфичните дейности при
диагностика, техническо обслужване, ремонт и
експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника;
· подбира и използва правилно инструменти
и приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини, необходими за диагностика,
техническо обслужване, ремонт и експлоатация
на автотранспортна и пътностроителна техника;
· познава и прилага технологиите за работа
с автотранспортна и пътностроителна техника;
· познава и ефективно използва конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали;
· познава технологичните операции за изработване на детайлите на транспортна техника,
рециклирането и унищожаването им;
· познава предназначението, устройството
и принципа на действие на различните видове
транспортна техника, в т.ч. техните двигатели,
детайли, възли, агрегати и системи;
· измерва (изпитва), пресмята и анализира
всички величини, необходими при диагностика,
техническо обслужване, ремонт и експлоатация
на автотранспортна техника;
· работи с приложен софтуер.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтьор на транспортна техника“
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ) и опазва околната среда
при изпълнение на служебните
задължения

1.1. Описва вредното въздействие на експлоатационни материали,
газове и газови смеси, механични и химични отпадъци при експлоатация и ремонт на автотранспортна и пътностроителна техника
1.2. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на експлоатация и ремонт на автотранспортна и пътностроителна техника
или при удар от електрически ток
1.3. Спазва правилата за безопасна работа с инструменти, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения, машини
1.4. Изброява правилата за безопасност при работа с машини и при
движение по пътищата, познава значението на различните видове
средства за регулиране на движението по пътищата и на работните
площадки и обекти
1.5. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при
експлоатация и ремонт на автотранспортна и пътностроителна техника
1.6. Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална
работна екипировка и обезопасява работните места и площадки
1.7. Знае правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и използва по предназначение съответните противопожарни
средства и системи
1.8. Събира, съхранява и транспортира отпадните продукти съгласно
изискванията за опазване на околната среда

2. Използва техническа докумен- 2.1. Разчита чертежи, схеми и друга специфична техническа докутация и нoрмативни документи ментация и намира необходимата информация в тях
2.2. Намира необходимата информация в стандарти, справочна и
каталожна литература
2.3. Използва по предназначение програмни продукти, специфичен
софтуер, глобални и локални информационни мрежи и намира
необходимата информация в тях
2.4. Води дневници, съставя протоколи, графици, попълва ведомости
и други отчетни документи
3. Извършва монтаж, демонтаж,
центровка и регулировка на механизми, системи и агрегати на
транспортна техника

3.1. Разпознава и избира необходимите за конкретните операции
инструменти, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения,
машини
3.2. Разпознава и избира необходимите за конкретните операции
конструктивно-ремонтни и експлоатационни материали и резервни
части
3.3. Извършва безопасно почистване на детайли, механизми и агрегати
3.4. Извършва правилно необходимата механична и машинна обработка на материали и детайли
3.5. Прилага в правилна последователност технологията и техниката
за безопасен демонтаж, монтаж, центровка и регулировка на възли
и детайли
3.6. Работи в екип
3.7. Оценява качеството на работата – сравнява съответствието на
резултата от работата със стандарти, вътрешни и външни критерии

4. Извършва диагностика и кон- 4.1. Разпознава и избира необходимите инструменти, приспособления,
трол на техническото състояние апаратура, агрегати, съоръжения, машини
на транспортната техника
4.2. Проверява изправността и атестира изпитателните стендове и
контролно-измерителни прибори
4.3. Измерва и отчита правилно с контролно-измерителна техника,
диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника,
инструменти и приспособления
4.4. Описва критериите и оценява годността и безопасността на
детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването
4.5. Извършва безопасно почистване на детайли, механизми и агрегати
4.6. Прилага в правилна технологична последователност технологията
и техниката за безопасна диагностика и контрол на техническото
състояние
4.7. Оценява качеството на работата – сравнява съответствието на
резултата от работата със стандарти, вътрешни и външни критерии
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

5. Извършва техническо обслуж- 5.1. Разпознава и избира необходимите инструменти, приспособления,
ване на транспортната техника апаратура, агрегати, съоръжения, машини
5.2. Намира необходимата информация в чертежи, схеми, в друга
специфична техническа документация и електронни бази данни
5.3. Извършва безопасно почистване на детайли, механизми и агрегати
5.4. Проверява изправността и атестира изпитателни стендове и
контролно-измерителни прибори
5.5. Измерва и отчита правилно с контролно-измерителна техника,
диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника,
инструменти и приспособления
5.6. Описва критериите и оценява годността и безопасността на
детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването
5.7. Прави заявка и получава материали
5.8. Запознава се с технологичните инструкции за последователността
и обема на работа според вида на обслужването
5.9. Прилага в правилна технологична последователност технологията
и техниката за безопасно техническо обслужване на транспортната
техника (почистване, смазване, центровка и регулировка)
5.10. Оценява качеството на работата (сравнява съответствието на
резултата от работата със стандарти, вътрешни и външни критерии)
5.11. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
6. Извършва ремонт на транспорт- 6.1. Разпознава и избира необходимите за конкретните операции
на техника
инструменти, приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения,
машини
6.2. Разпознава и избира необходимите за конкретните операции
конструктивно-ремонтни и експлоатационни материали и резервни
части
6.3. Намира необходимата информация в чертежи, схеми, в друга
специфична техническа документация и електронни бази данни
6.4. Извършва безопасно почистване на детайли, механизми и агрегати
6.5. Проверява изправността и атестира изпитателните стендове и
контролно-измерителни прибори
6.6. Измерва и отчита правилно с контролно-измерителна техника,
диагностично-регулировъчна апаратура, спомагателна техника,
инструменти и приспособления
6.7. Описва критериите и оценява годността и безопасността на
детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването
6.8. Анализира причините, довели до повреди
6.9. Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване
6.10. Прави заявка и получава материали, резервни части и възли
6.11. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида ремонт
6.12. Изготвя график за ремонта
6.13. Извършва безопасно шлосерски операции, обработка и подмяна
на детайли, възли, механизми и агрегати
6.14. Прилага в правилна последователност технологията и техниката
за безопасен ремонт
6.15. Работи в екип
6.16. Разчита и спазва графика на ремонтните дейности
6.17. Оценява качеството на работата – сравнява съответствието на
резултата от работата със стандарти, вътрешни и външни критерии
6.18. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5250201 „Автотранспортна техника“
7. Извършва безопасна експлоата- 7.1. Дефинира и спазва правилата за безопасност при движение по
ция на автотранспортна техника пътищата, познава предназначението на различните средства за
регулиране на движението по пътищата и на работните площадки
и обекти
7.2. Дефинира изискванията на нормативните документи за регистрация и контрол на автотранспортна техника
7.3. Управлява правилно и безопасно моторни превозни средства
7.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при
управление на автотранспортна техника
7.5. Спазва правилата за поведение при пътнотранспортни произшествия
7.6. Разчита и спазва графици на движение и на товаро-пътнически
потоци
7.7. Разчита документация и спазва нормативните изисквания при
спедиторска дейност
7.8. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
Специфични за специалност 5250202 „Пътностроителна техника“
8. Извършва безопасна експлоата- 8.1. Дефинира и спазва правилата за безопасност при движение по
ция на пътностроителна техника пътищата, познава предназначението на различните средства за
регулиране на движението по пътищата и на работните площадки
и обекти
8.2. Дефинира изискванията на нормативните документи за регистрация и контрол на пътностроителна техника
8.3. Управлява правилно и безопасно моторни превозни средства
8.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при
управление на пътностроителна техника
8.5. Спазва правилата за поведение при пътнотранспортни произшествия
8.6. Разчита и спазва технологични карти, схеми, графици за работа
с различните видове пътностроителна техника
8.7. Разчита документация и спазва нормативните изисквания при
строително-монтажни работи
8.8. Извършва в правилна технологична последователност безопасни
работи със земекопно-подравняващи и земекопно-транспортиращи
машини, машини за пътни настилки, машини за производство на
разтвори и др.
8.9. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
5.1.1. Основно оборудване: работно място за
всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място за обучаващия (работна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно за прожектиране,
дъска за писане, аудио-визуална техника и др.
5.1.2. Учебни пособия: демонстрационни табла,
схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели;
реални образци; онагледяващи табла; учебни
видеофилми; програмни продукти; каталози,
инструкции, справочници, технически паспорти
и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание; фирмени материали за автотранспортна
и пътностроителна техника.
5.2. Учебна работилница
5.2.1. В учебни работилници и лаборатории
се провежда обучението по практика на професията и по лабораторна практика. Обучаващите
институции, провеждащи обучение по професията
„Монтьор на транспортна техника“ – втора степен

на професионална квалификация, осигуряват
учебни работилници за учебна и лабораторна
практика по специалността, учебна практика по
диагностика, обслужване и ремонт, оборудвани
с необходимите шлосерски и специализирани
инструменти, приспособления, контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна
апарат у ра, спомагателна тех ника, аг регати,
съоръжения, машини.
Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения,
демонстрационни макети и модели, реални образ
ци на съвременни конструкции автотранспортна
и пътностроителна техника, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения
у обучаваните. Работните места се оборудват
с необходимите противопожарни средства и
предпазни съоръжения.
5.2.2. При практическото обучение се използват конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали, които е необходимо да се съхраняват
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в съответна складова база (за резервни части,
за инструменти, за горивно-смазочни материали и др.), оборудвана съгласно изискванията за
безопасност.
5.2.3. За практическото обучение за управление на МПС се осигуряват учебни автомобили
и учебен полигон.
5.2.4. За практическото обучение за работа с
пътностроителна техника (технологична практика) се осигуряват учебни пътностроителни
машини (земекопно-товарачни, земекопно-транспортни и подравняващи, машини и съоръжения за
настилки и уплътняване и др.) и учебен полигон.
Работните места в учебните машини трябва
да бъдат допълнително оборудвани съгласно
съответните нормативни изисквания.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Монтьор на транспортна техника“ се извършва
от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ по специалности
от професионални направлени я „Транспорт,
корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника
и автоматика“ от област на висше образование
„Технически науки“ и по специалности от професионални направления „Икономика“ от област
на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните
предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните правоспособности трябва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
По изключение преподаватели по практика
за придобиване на правоспособност могат да
бъдат и лица с най-малко средно образование
и степен на правоспособност, по-висока или
равна на правоспособността, за която се провежда обучението, и с професионален опит не
по-малък от 5 години.
515

НАРЕДБА № 2
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професия
та 525060 „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ от област на образование „Техника“
и професионално направление 525 „Моторни
превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно Списъка на професиите
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за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 525060 „Монтьор на подемнотранспортна техника“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5250601 „Подемно-транспортна техника,
монтирана на пътни транспортни средства“,
5250602 „Подемно-т ранспортна тех ника с
електрозадвижване“ и 5250603 „Пристанищна
механизация“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 525060 „Монтьор
на подемно-транспортна техника“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.
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§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 19
от 2006 г. за придобиване на квалификация по
професия „Монтьор на подемно-транспортна
техника“ (ДВ, бр. 20 от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при добиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525060

Мон т ьор на подем но - т ра нспор т на
техника

Специалности:

Степен на професионална
квалификация:

5250601 Подемно-транспортна Втора
т ех ника, мон т и ра на
на пътни транспортни
средства
5250602 Подемно-транспортна Втора
техника с електрозадвижване
5250603 Прис та н и щ на меха- Втора
низация
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор
на подемно-транспортна техника“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1
година (рамкова програма Б) или завършено
основно образование при срок на обучението 4
години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ с придобиване на
втора степен на професионална квалификация
не се изисква кандидатите да притежават пониска степен на професионална квалификация
или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
може да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Монтьорът на подемно-транспортна техника
извършва техническо обслужване и ремонт на
подемно-транспортна техника – демонтира и
монтира всички възли и агрегати, отстранява
повреди и открива причините за тях, извършва
следремонтни изпитания на подемно-транспортна
техника, транспортира и работи с тази техника в
зависимост от притежаваните правоспособности.
Монтьорът спазва инструкциите за техническо
обслужване и ремонт на подемно-транспортна
техника и за качественото извършване на операциите, носи отговорност за продължителната и
безопасна експлоатация на техниката. По време
на работа с подемно-транспортна техника той
трябва да следи периодично експлоатационните
параметри, за да не се допусне авария. Отговаря
за собствената си безопасност и тази на лицата,
които могат да пострадат от неговите действия.
Лицата, упражняващи тази професия, трябва
да имат технически усет и способности, професионализъм, издръжливост на напрегната работа
и стрес, прецизност, съобразителност.
Условията на труд са с нарушени санитарнохигиенни норми на работната среда и зависят от
вида на дейността, която се извършва, от местонахождението на машината и възможностите
на фирмата. Работното място може да бъде в
стационарни ремонтни помещения или в подвижни работилници на обекта, където работи
подемно-транспортната техника. В зависимост
от вида и конструктивните особености на машината работното място на машиниста (водача)
е разположено върху нея (без или с кабина) или
се управлява дистанционно. Работната площадка може да бъде на открито или в закрити
помещения. Някои видове подемно-транспортна
техника работят с по-малка интензивност при
зимни условия.
Лицата, упражняващи професията (монтьори
или машинисти), по-често работят през деня,
на едносменен или двусменен режим на работа
или при ненормиран работен ден. Задължително
е осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд.
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В своята работа монтьорът използва: комплекти техническа документация (правилници,
наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла,
работни карти и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, инструменти и приспособления (чертожни, измерителни, механични,
електрически, пневматични), уреди, агрегати,
съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване и ремонт на
подемно-транспортна техника, резервни части,
горива, масла, компютър с интернет и професионален софтуер, съответната подемно-транспортна
техника и МПС, за чието управление трябва да
притежава правоспособност за управление; работно облекло, лични и колективни предпазни
средства.
За да има право да управлява подемно-транспортна техника, лицето, придобило втора степен
на професионална квалификация по професията
„Монтьор на подемно-транспортна техника“,
трябва да получи правоспособност при условията
на Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.), Наредба
№ 1 от 2006 г. за придобиване или признаване
на правоспособност за работа с електрокари и
мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от
2006 г. ), Наредба № 37 от 2002 г. за условията и
реда за обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторни
превозни средства (МПС) и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение,
издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.), и Наредба № 9
от 2005 г. за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 65
от 2005 г.).
За целта обучението по различните специалности от професията „Монтьор на подемнотранспортна техника“ включва и подготовка за
придобиване на правоспособности за управление
на различна подемно-транспортна техника и
МПС (в зависимост от желанието на обучаваните
и възможностите на обучаващата институция),
както следва:
Специалност 5250601 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни
средства“ за:
· машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или
несамоходни шасита – II степен – за кранове с
товароподемност до 16 тона;
· машинист на подвижни работни площадки;
· работа с електрокари и мотокари в предприятията;
· управление на МПС от категория „В“ и
„С“ съгласно изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. на министъра на транспорта и съ-
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общенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Специалност 5250602 „Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване“ за:
· машинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до 40 тона;
· машинист на кулокранове – II степен, с
товарен момент до 160 тонметра;
· машинист на щабелни кранове;
· управление на МПС от категория „В“ съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82
от 2002 г.).
Специалност: 5250603 „Пристанищна механизация“ за:
· машинист на портални кранове – II степен,
с товароподемност до 40 тона;
· машинист на мостови и козлови кранове – II степен, с товароподемност до 40 тона;
· работа с електрокари и мотокари в предприятията;
· управление на МПС от категория „В“ съг
ласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82
от 2002 г.).
Ако обучаващата институция има възможност
и обучаваните желаят, може да се организира
чрез предвидените в учебния план часове за
ЗИП допълнително обучение за придобиване
на правоспособности за управление и на други
товароподемни кранове съобразно изискванията
на посочената Наредба № 1 за условията и реда
за придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието
и науката и министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност от
професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“, може да се обучава по друга специалност от същата професия, като се зачитат
резултатите от обучението му по общата задължителна общообразователна подготовка – единна за вси чк и п рофесиона лни на п ра влени я,
по отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Моторни превозни
средства, кораби и въздухоплавателни средства“,
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и по специфичната за професията „Монтьор на
подемно-транспортна техника“ задължителна
професионална подготовка.
Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност от
професията „Монтьор на подемно-транспортна
техника“, може да се обучава по същата специалност от друга професия на професионално
направление „Моторни превозни средства, кораби
и въздухоплавателни средства“, като се зачитат
резултатите от обучението му по общата задължителна общообразователна подготовка – единна
за всички професионални направления, и по
отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от това
професионално направление.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация „Монтьор на подемно-транспортна техника“ могат да продължат обучението си
за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата специалност
от професия „Техник по подемно-транспортна
техника“.
Притежаващите правоспособност за управление на определен вид и степен товароподемни
кранове могат да продължат обучението си за
придобиване правоспособност за управление на
друг вид товароподемен кран и по-висока степен
по съкратени програми съобразно изискванията
на Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието
и науката и министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от
28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529
от 30.06.2011 г.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
подемно-транспортна техника“, могат да заемат
длъжностите 7231-2001 Автомонтьор, 7231-2005
Монтьор, двигатели на моторнопревозни средства, 7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване, 7233-2031 Монтьор, ремонт на машини и
оборудване, 8322-2002 Шофьор, лек автомобил
до 9 места, 8322-2003 Шофьор, линейка, 83222004 Шофьор, пощенски автомобил, 8322-2005
Шофьор, такси, 8322-2006 Шофьор, лекотоварен
автомобил, 8332-2001 Шофьор, противопожарен автомобил, 8332-2002 Шофьор, платформа,
8332-2003 Шофьор, самосвал, 8332-2004 Шофьор,
специален тежкотоварен автомобил, 8332-2005
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, 8332-2006 Шофьор, товарен автомобил
(меж дународни превози), 8332-2007 Шофьор,
цистерна, 8343-2003 Шофьор, автокран, 83432001 Кранист, 8343-2002 Кранист (подвижен),
8343 -20 0 6 Ма ш и н ис т, а вт ови ш к а, 834 4 -20 03
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Водач, електрокар, 8344-2004 Водач, мотокар,
8344-2001 Водач (оператор, открита платформа
с повдигащо устройство), 8343-2016 Оператор,
мост, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· знае и спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда;
· осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип (умее да формулира проблеми, да задава
въпроси и да прави отчет за извършената работа);
· познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава и спазва правата и задълженията
си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
· участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа,
отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
· разбира своята роля в трудовия процес и
съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· разпознава, разчита и използва техническа
документация – справочници, чертежи, схеми,
скици, инструкции и др.;
· познава свойствата, начините за обработка
и приложението на основните конструкционни
и експлоатационни материали;
· познава и използва инструменти, уреди,
приспособления, стендове, необходими за изпълнение на трудовите дейности;
· знае основните машинни елементи, съединения, възли и агрегати;
· познава основните принципи на автоматизацията;
· притежава общи познания по електротехника, електроника, хидравлика и пневматика.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професи ята „Монтьор на подемно-т ранспортна техника“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· знае предназначението, устройството, конструктивните особености и характерните неизправности на товароподемните механизми;

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

· спазва изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199
от 2010 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.);
· транспортира безопасно подемно-транспортна техника;
· спазва разпоредбите на Закона за движение
по пътищата;
· прилага усвоените знания и умения за
правилно организиране на работното място
по време на техническо обслужване, ремонт и
експлоатация на подемно-транспортна техника;
· измерва, изпитва и анализира всички величини, необходими при диагностика, техническо
Компетенции

ВЕСТНИК
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обслужване, ремонт и експлоатация на подемнотранспортна техника;
· умее да оценява конкретните ситуации на
работното си място и съобразно с тях да извършва
необходимите трудови дейности;
· изпълнява трудовите си задължения съобразно нормативните изисквания;
· познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
· намира и съхранява информация в компютъра, създава елементарен текст, намира
информация в интернет;
· ползва техническа документация и осъществява кратка комуникация на чужд език.
4. Резултати от ученето
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“
1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на
труд и опазва околната среда
при изпълнение на служебните
си задължения

1.1. Започва работа след преминаване на съответните форми на обучение и инструктажи по безопасност на труда
1.2. Избира и използва правилно лични предпазни средства и работно
облекло
1.3. Обезопасява и поддържа чисто работното място
1.4. Използва изправни и безопасни инструменти и приспособления
1.5. Спазва правилата за безопасна работа с инструменти и приспособления
1.6. Работи с подемно-транспортна техника, спазвайки изискванията
на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
повдигателни съоръжения (БЕТНПС)
1.7. Събира, съхранява и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на
околната среда
1.8. Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса
на работа, и реагира правилно при аварии
1.9. Опазва живота и здравето – своя и на околните
1.10. Спазва изискванията за противопожарна безопасност и реагира
правилно при пожар
1.11. Оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука

2. Извършва техническо обслуж- 2.1. Подготвя и обезопасява работното си място
ване на подемно-транспортна 2.2. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления за
техника (ПТТ)
техническо обслужване
2.3. Ползва документация, издадена от фирмата производител, на
български и чужд език за техническо обслужване на подемно-транспортна техника
2.4. Извършва външен оглед на подемно-транспортна техника
2.5. Измерва и отчита правилно с помощта на контролно-измерителна техника, диагностично-регулировъчна литература, спомагателна
техника, инструменти и приспособления
2.6. Анализира диагностичните признаци, определящи техническото
състояние на подемно-транспортната техника
2.7. Прилага в правилна технологична последователност операциите
от техническото обслужване съгласно инструкциите
3. Извършва подготовка за ре- 3.1. Подготвя и обезопасява работното си място
монт на подемно-транспортна 3.2. Запознава се с техническото състояние на подемно-транспортна
техника и нейните възли
техника: визуално, от придружаващата го документация, чрез устна
информация от машиниста, който е работил с нея
3.3. Почиства и измива подемно-транспортна техника
3.4. Придвижва подемно-транспортна техника до мястото за ремонт
3.5. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления, уреди,
стендове за демонтаж и дефектовка съгласно предназначението им
3.6. Демонтира подемно-транспортна техника и нейните възли и
механизми
3.7. Почиства и измива възлите и елементите, като следи за техническото им състояние
3.8. Прави дефектовка на елементите и определя годността им чрез
оглед, замервания на параметри и величини, специални методи
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4. Извършва ремонт на подемно- 4.1. Подготвя и обезопасява работното си място
транспортна техника
4.2. Прави заявка и получава материали, резервни части, възли
4.3. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления за
ремонт съгласно предназначението им
4.4. Извършва ремонт на възлите и елементите от подемно-транспортна техника, използвайки знанията си за свойствата и начините
за обработка на основните конструкционни материали
4.5. Спазва технологичната последователност на ремонтните работи
4.6. Разчита скици, чертежи, схеми на подемно-транспортна техника
и възли от нея
4.7. Съставя протоколи, попълва дневници и ведомости
4.8. Съхранява информация в компютъра, създава текст, таблици,
графики и др.
5. Сглобява и изпитва подемно- 5.1. Подготвя работното си място съобразно изискванията за безопасност
транспортна техника
5.2. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления за
монтаж съгласно предназначението им
5.3. Сглобява възлите и механизмите на подемно-транспортна техника
5.4. Регулира възли и механизми от подемно-транспортна техника
5.5. Сглобява цялата подемно-транспортна техника в съответствие с
изискванията, посочени в инструкцията за ремонт
5.6. Изпитва подемно-транспортна техника на празен ход и под товар
5.7. Съставя протоколи, попълва дневници и ведомости
5.8. Съхранява информация в компютъра и умее да създава текст,
таблици, графики и др.
6. Работи с подемно-транспортна 6.1. Транспортира подемно-транспортна техника
техника
6.2. Разчита на български и чужд език товароподемните характеристики на подемно-транспортна техника от техническата документация
6.3. Използва правилно товароподемните характеристики по време
на експлоатация на подемно-транспортна техника
6.4. Използва предварително изготвени схеми за работа при товароразтоварни дейности с подемно-транспортна техника
6.5. Избира подходящи товарозахващащи приспособления
6.6. Следи изменението на експлоатационните параметри по време
на работа с подемно-транспортна техника
Специфични за специалност 5250601 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни
средства“
7. Провежда техническо обслужване на подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни
транспортни средства

7.1. Спазва инструкциите, предоставени от фирмата производител,
относно периода и съдържанието на техническото обслужване
7.2. Провежда операциите от техническото обслужване, специфични
за съответната подемно-транспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства
7.3. Извършва операциите от техническото обслужване, специфични
за съответните пътни транспортни средства, върху които е монтирана
подемно-транспортна техника

8. Извършва ремонт на подемно- 8.1. Открива и отстранява дефекти по елементите и механизмите на
транспортна техника, монтирана пътните транспортни средства и монтираната върху тях подемнона пътни транспортни средства транспортна техника
8.2. Спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител, за
ремонт на конкретната подемно-транспортна техника, монтирана на
пътни транспортни средства
8.3. Попълва и оформя техническа документация за извършената работа
9. Работи с подемно-транспортна 9.1. Извършва операциите преди и след работа, предвидени в инструктехника, монтирана на пътни цията за експлоатация на съответната подемно-транспортна техника
транспортни средства
9.2. Спазва изискванията на строителния проект при строителномонтажни работи с подемно-транспортна техника
9.3. Използва и спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител, за експлоатация на конкретната подемно-транспортна
техника, монтирана на пътни транспортни средства
9.4. Придвижва пътно транспортно средство, на което е монтирана
подемно-транспортна техника, след завършване на работата на обекта,
като спазва правилата за безопасно движение по пътищата
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Специфични за специалност 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“
10. Провежда техническо об- 10.1. Спазва инструкциите, предоставени от фирмата производител,
служване на подемно-транспорт- относно периода и съдържанието на техническото обслужване
на техника с електрозадвижване 10.2. Извършва операциите от техническото обслужване, специфични
за съответната подемно-транспортна техника с електрозадвижване
10.3. Прави техническо обслужване на елементите от електрообзавеждането на подемно-транспортна техника
10.4. Извършва операциите от техническото обслужване на ходовата
част, специфични за подемно-транспортна техника с електрозадвижване
11. Извършва ремонт на по- 11.1. Открива и отстранява дефекти по елементите и механизмите на
демно-транспортна техника с ПТТ с електрозадвижване
електрозадвижване
11.2. Спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител,
за ремонт на конкретната ПТТ с електрозадвижване
11.3. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
12. Работи с подемно-транспорт- 12.1. Извършва операциите преди и след работа, предвидени в инструкна техника с електрозадвижване цията за експлоатация на съответната подемно-транспортна техника
12.2. Използва и спазва инструкцията, предоставена от фирмата
производител, за експлоатация на конкретната подемно-транспортна
техника с електрозадвижване
Специфични за специалност 5250603 „Пристанищна механизация“
13. Провежда техническо обслужване на подемно-транспортна техника от пристанищната
механизация

13.1. Спазва инструкциите, предоставени от фирмата производител,
относно периода и съдържанието на техническото обслужване
13.2. Извършва операциите от техническото обслужване, специфични за съответната подемно-транспортна техника от пристанищната
механизация
13.3. Прави техническо обслужване на елементите от електрообзавеждането на подемно-транспортна техника

14. Извършва ремонт на по- 14.1. Открива и отстранява дефекти по елементите и механизмите на
демно-транспортна техника от подемно-транспортна техника от пристанищната механизация
пристанищната механизация
14.2. Спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител,
за ремонт на конкретната подемно-транспортна техника от пристанищната механизация
14.3. Попълва и оформя техническа документация за извършената
работа
15. Работи с подемно-транспорт- 15.1. Извършва операциите преди и след работа, предвидени в инструкна техника от пристанищната цията за експлоатация на съответната подемно-транспортна техника
механизация
15.2. Използва и спазва инструкцията, предоставена от фирмата
производител, за експлоатация на конкретната подемно-транспортна
техника от пристанищната механизация
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебни кабинети
Обучението по теория се провежда в учебни
кабинети, обособени за всеки предмет или за
няколко предмета в зависимост от възможности
те на обучаващата институция. Препоръчва се
обзавеждането на учебни кабинети по следните
предмети: здравословни и безопасни условия на
труд; техническо чертане; техническа механика и
материалознание; електротехника, електроника
и електрообзавеждане на подемно-транспортна
техника; подемно-транспортна техника и товароподемни механизми.
5.1.1. Основно оборудване: учебни маси, столове, учебна дъска, платно за прожектиране,
технически средства и аудио-визуална техника.
5.1.2. Учебни пособия: съобразно учебното съдържание по съответния предмет – табла; схеми;
каталози; инструкции; справочници; технически

паспорти; видеофилми; програмни продукти;
макети; реални образци на елементи и възли от
подемно-транспортна техника, фирмени материали за новости в подемно-транспортна техника.
5.2. Учебни работилници
В учебните работилници се провежда обучението по у чебна практика. Необходимо е
да отговарят на нормативните изисквания за
практическо обучение по: общопрофесионални
умения, товароподемни механизми, автотранспортна техника, обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника. Учебните работилници
трябва да разполагат с работни места за всички
обучавани и едно за обучаващия. Работното
място на обучавания трябва да е в съответствие
с нормативите за извършване на съответната
дейност и с методическите изисквания.
Работилниците да са снабдени с оборудване и
учебни помагала съобразно учебното съдържание
на съответната учебна практика:
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5.2.1. Оборудване: инструменти, уреди, приспособления, стендове, агрегати, необходими за
изпълнение на трудовите дейности; работни
маси; столове (пейки) за обучаваните по време
на инструктажите; металорежещи и металообработващи машини; повдигателни съоръжения;
противопожарни средства.
5.2.2. Учебни пособия: елементи и възли от
подемно-транспортна техника, макети, табла,
схеми, ката лози, инст ру к ции, справочници,
технически паспорти и др.
При практическото обучение се използват
конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали, които е необходимо да се съхраняват
в съответна складова база: за резервни части,
за инструменти, за горивно-смазочни материали
и други, оборудвана съгласно изискванията за
безопасност.
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършват и в
учебно-производствени бази на фирми, чиято
дейност съответства на учебното съдържание
съгласно предвидените в ЗПОО възможности.
5.3. Машинен парк и учебен полигон
За правилно и безопасно провеж дане на
учебната практика по технология на работа
с подемно-транспортна техника е необходимо
обучаващата институция да разполага с учебен полигон и подемно-транспортна техника
съобразно специалността, по която обучава, и
изискванията на съответните наредби, посочени
в т. 2 „Описание на професията“, за придобиване
на правоспособности за управление на товароподемни кранове, подвижни работни площадки,
електрокари и мотокари. Обучението за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от съответните категории да се провежда
от лицензиран център съобразно изискванията
на Наредба № 37 от 2002 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82
от 2002 г.), за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение.
Организирането и провеждането на обучението
по учебната практика по технология на работа с
подемно-транспортна техника може да се извършват с машини на фирми съгласно предвидените
в ЗПОО възможности или на учебния полигон
на обучаващата институция.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Монтьор на подемно-транспортна техника“ се
извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ по
специалности от професионални направления
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно ин женерство“, „Общо ин женерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника и автоматика“ от област на
висше образование „Технически науки“ и по
специалности от професионални направления
„Икономика“ от област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование
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и професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от
задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности лицата трябва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
По изключение преподаватели по практика
за придобиване на правоспособност могат да
бъдат и лица с най-малко средно образование
и степен на правоспособност, по-висока или
равна на правоспособността, за която се провежда обучението, и с професионален опит не
по-малък от 5 години.
516

НАРЕДБА № 3
от 9 януари 2012 г.

за придобиване на квалификация по професията
„Монтьор на железопътна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525080
„Монтьор на железопътна техника“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 525 „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 525080 „Монтьор на железопътна техника“
съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалностите 5250801 „Локомотиви и вагони“
и 5250802 „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна железопътна техника“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 525080 „Монтьор
на железопътна техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Монтьор на железопътна техника“ определя об-
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щата, отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
разработването и утвърждаването на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 17
от 2005 г. за придобиване на квалификация по
професия „Монтьор на железопътна техника“
(ДВ, бр. 4 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Монтьор
на железопътна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525080

Монтьор на железопътна техника

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5250801 Локомотиви и вагони Втора
5250802 Подемно-транспорт- Втора
на, пътностроителна
и ремонтна железопътна техника
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на
железопътна техника“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6,
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ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД- 09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728
от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.
и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование
или завършен клас от средното образование при
срок на обучението до 4 години (рамкова програма
Б) или завършено основно образование при срок
на обучението 4 години (рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година
(рамкова програма Б) или завършено основно
образование при срок на обучението 4 години
(рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Монтьор на
железопътна техника“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация не се
изисква кандидатите да притежават по-ниска
степен на професионална квалификация или
професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
може да се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация
по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Монтьорът на железопътна техника може да:
ремонтира и поддържа машините, апаратите,
уредите и съоръженията в железопътната техника,
демонтира и монтира всички възли и агрегати,
отстранява повреди и открива причините за тях,
разчита чертежи и електрически схеми, извършва
следремонтни изпитания на железопътната техника,
осигурявайки є дългосрочна и безотказна работа.
При изпълнение на трудовите дейности монтьорът носи отговорност за безаварийната работа
на машини, апарати и съоръжения и за качеството
на извършените ремонтни операции. Отговаря за
собствената си безопасност и тази на останалите
членове на екипа.
В трудовата си дейност трябва да е отговорен,
прецизен, с аналитично мислене, дисциплиниран,
да спазва поставените срокове, лоялен, комуникативен, да умее да работи самостоятелно и в екип.
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Монтьорът на железопътна техника работи в
условия на нарушени санитарно-хигиенни норми
на работната среда.
Работното време е стандартно или ненормирано, възможна е работа на смени и в почивните
дни. Работното място е ремонтен цех, работна
площадка, железопътна техника, която подлежи
на ремонт, ремонтно отделение.
В своята професионална дейност монтьорът на
железопътна техника използва следните предмети
и средства на труда: машиностроителни материали, горивно-смазочни материали, резервни части,
шлосерски и монтажни инструменти, техническо
оборудване за практически дейности, за измерване
на величини, за изследване работата на машини,
апарати и съоръжения, технически средства за
обезопасяване на техническото оборудване и помещенията, работно облекло, лични и колективни
предпазни средства, компютър, складово оборудване, работна документация, нормативни документи.
Лицата, които упражняват професията, трябва
да отговарят на изискванията на Наредба № 54
от 2003 г. за медицинските и психологическите
изисквания към персонала, който осъществява
железопътни превози на пътници и товари и
съпътстващите ги дейности, и за провеждане на
предпътните (предсменни) медицински прегледи,
издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 55 от 2003 г.).
Лицата, извършващи заваръчни дейности при
практикуване на професията, трябва да отговарят
на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.).
За работа с повдигателни съоръжения лицата
с втора степен на професионална квалификация
по професията „Монтьор на железопътна техника“
трябва да притежават съответното Свидетелство
за правоспособност за работа с повдигателни
съоръжения съгласно Наредбата за безопасната
експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г. (ДВ,
бр. 73 от 2010 г.).
За да има право да работи като помощникмашинист или ревизор-вагони, лицето, придобило
втора степен на професионална квалификация по
професията „Монтьор на железопътна техника“,
специалност „Локомотиви и вагони“, трябва да придобие правоспособност при условията на Наредба
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за
безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност
и реда за провеждане на проверочните изпити на
лицата от персонала, отговорен за безопасността
на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; загл.
попр., бр. 59 от 2003 г.).
За да има право да управлява железопътна
механизация, лицето, придобило втора степен на
професионална квалификация по професията „Монтьор на железопътна техника“, специалност „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна
жп техника“, трябва да придобие правоспособност
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за машинист на железопътна механизация при
условията на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност, изисквана от
персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване
на такава правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2003 г.; загл. попр., бр. 59 от 2003 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Монтьор на железопътна техника“ може да продължи обучението си за
придобиване трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по железопътна
техника“ или по друга професия от професионалното
направление: „Техник по транспортна техника“,
„Техник по подемно-транспортна техника“, „Авиационен техник“, „Корабен техник“ – и четирите
с трета степен на професионална квалификация,
като обучението по общата, отрасловата, както и
част от специфичната по професията задължителна
професионална подготовка, се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална
квалификация по професията „Монтьор на железопътна техника“ могат да постъпват на работа
на длъжности (професии) от единична група 7231
„Механици и монтьори на транспортни средства“
от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд при техническото обслужване, диагностиката, поддръжката и
ремонта на железопътната техника, не замърсява
с работата си околната среда;
· организира и отговаря за спазване изискванията за техника на безопасност, хигиена и охрана
на труда, пожарна и аварийна безопасност на
определените работни места;
· познава пазарните отношения и устройството
на железопътната инфраструктура, мястото и ролята
в тях на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата;
· знае и спазва правата и задълженията си
като участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· осъществява ефективни комуникации при работа в екип, формулира проблеми, задава въпроси
и прави отчет за извършената работа;
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· разбира ролята си в трудовия процес и
съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· намира и съхранява информация в компютъра,
създава документ с текст и таблица.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Моторни превозни средства, кораби и въздухо
плавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· разпознава и правилно поддържа, транспортира и съхранява основните материали, резервни
части и инструменти в зависимост от предназначението им;
· познава машинните елементи, принципите
на техническата механика и взаимозаменяемостта
на детайлите;
· познава основните технологии за изработване
на детайлите;
· притежава знания за основите на електротехниката и електрониката, основните принципи
на автоматизацията и автоматичните устройства,
принципите на термодинамиката и термодинамичните процеси и видовете двигатели;
· разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби,
предписания, правилници, инструкции, каталози,
чертежи, скици, карти, схеми и др.;
· притежава знания и умения за работа с
контролно-измерителна техника и диагностичнорегулировъчна апаратура;
· познава и спазва технологичната последователност и изискванията по охрана на труда,
техника на безопасност, противопожарна и аварийна безопасност при изпълнение на трудови
дейности, свързани с техническото обслужване,
диагностиката, поддръжката и ремонта на железопътна техника.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Монтьор на железопътна техника“
задължителна професионална подготовка
Компетенции

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· знае предназначението, разположението,
устройството и принципа на действие на всички
части и възли от механичното, електрическото
и пневматичното оборудване на железопътна
техника;
· организира и извършва в правилна технологична последователност диагностика и контрол
на техническото състояние на агрегати, възли
и части от железопътната техника и установява
причините за повреди;
· описва материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване
на детайли от железопътната техника, в т. ч.
рециклирането и унищожаването им;
· планира, организира и контролира ефективното използване на конструкционно-ремонтните
и експлоатационните материали;
· организира и извършва монтаж, демонтаж,
центровки и регулировки на механизми, системи
и агрегати от железопътна техника;
· обяснява предназначението, функциите и
начините за безопасна работа с експлоатационни
материали, инструменти, измервателни уреди,
помощен инвентар и машини по специалността
и спазва правилата за работа с тях;
· разчита технологични схеми, технически
чертежи, наредби и друга специфична техническа
документация;
· прилага усвоените знания и умения за правилно
организиране на работното място, оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно
с тях извършва необходимите трудови дейности;
· изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
· познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията
с други фирми и институции при изпълнение на
трудовите задължения;
· умее да работи с приложен софтуер.
4. Резултати от ученето
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтьор на железопътна техника“
1. Спазва правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и опазва
околната среда при изпълнение на служебните си
задължения

1.1. Започва работа, след като е преминал всички форми на обучение и
инструктажи по безопасност на труда
1.2. Използва по предназначение лични предпазни средства и специално
работно облекло
1.3. Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали
1.4. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и
съоръжения
1.5. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
1.6. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност
и борба с пожарите
1.8. Използва по предназначение противопожарните средства
1.9. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работата на
пострадали от електрически ток, при наранявания, счупвания и др., включително извършва изкуствено дишане
1.10. Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта
места при спазване на изискванията за опазване на околната среда
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 5250801 „Локомотиви и вагони“

2. Извършва външен оглед 2.1. Запознава се с техническото състояние на локомотива (или вагона) от
на постъпилия за ремонт придружаващата го документация
локомотив (или вагон)
2.2. Извършва визуален оглед за наличността на всички агрегати по локомотива или вагона и за възможността да бъдат ремонтирани
2.3. Съставя актове за повреди от авариен характер
2.4. Изготвя план за ремонт
3. Подготвя локомотива 3.1. Почиства локомотива (или вагона)
(вагона) за ремонт
3.2. Придвижва локомотива (или вагона) до ремонтното хале
3.3. Уточнява обема на ремонта чрез външен оглед
3.4. Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние
3.5. Анализира причините, довели до повреди
3.6. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и
обема на разглобяване според вида ремонт
4. Демон т и р а в ъ з л и и
агрегати от локомотива
(вагона) и ги разглобява
до монтажни единици и
детайли

4.1. Подготвя и обезопасява работното си място
4.2. Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на възли и
агрегати до монтажни единици и детайли
4.3. Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления
4.4. Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици
и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване

5. Почиства монтажните
единици и детайли, открива повреди по тях и
изготвя опис за ремонт и
възстановяване

5.1. Подготвя работното си място
5.2. Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за
техническото им състояние
5.3. Проверява за наличието на маркировки по определени места според
технологичните чертежи, ако са се изтрили или липсват – ги възстановява
5.4. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
5.5. Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните за
компютърна обработка
5.6. Прави дефектовка на елементите и определя годността им
5.7. Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване
5.8. Изготвя опис за ремонт и възстановяване

6. Извърш ва р емон т и
възстановяване на детайли, монтажни единици и
агрегати от локомотива
(вагона)

6.1. Подготвя работното си място
6.2. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна
документация
6.3. Прави заявка и получава материали, резервни части и възли
6.4. Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите
6.5. Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на детайли,
монтажни единици и агрегати
6.6. Извършва възстановяването на резервни части и производството на
нови такива

7. Сглобява монтажните
единици, възли и агрегати
от локомотива (вагона) и
извършва следремонтни
изпитания

7.1. Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните
единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически
вериги
7.2. Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления
7.3. Снема монтажни характеристики
7.4. Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация
7.5. Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати
7.6. Проверява изправността и атестира изпитателните стендове и контролно-измерителни прибори
7.7. Извършва следремонтни изпитания на отремонтираните агрегати и възли
7.8. Оформя техническа документация, анализ на горива и масла, паспорти
на локомотиви и вагони
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5250802 „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника“
(ПТПСРЖПТ)
8. Извършва външен оглед
на постъпилата за ремонт
подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна
жп техника (ПТПСРЖПТ)
и документира обема на
ремонта

8.1. Запознава се с техническото състояние на ПТПСРЖПТ от придружаващата документация
8.2. Извършва оглед за наличността на всички агрегати на ПТПСРЖПТ и
за възможността да бъдат ремонтирани
8.3. Съставя актове за повреди от авариен характер
8.4. Изготвя план за ремонт
8.5. Работи в екип

9. Подготвя ПТПСРЖПТ 9.1. Почиства ПТПСРЖПТ
за ремонт
9.2. Придвижва ПТПСРЖПТ до ремонтното хале
9.3. Уточнява обема на ремонта чрез външен оглед
9.4. Проверява състоянието на детайлите от монтажните единици в сглобено състояние
9.5. Анализира причините, довели до повреди
9.6. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и
обема на разглобяване според вида ремонт
10. Демон т и ра к ру пни възли и агрегати от
ПТПСРЖПТ и ги разглобява до монтажни единици
и детайли

10.1. Подготвя и обезопасява работното си място
10.2. Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж на крупни
възли и агрегати до монтажни единици и детайли
10.3. Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления
10.4. Маркира, подрежда и правилно съхранява всички монтажни единици
и детайли, които не се нуждаят от ремонт и възстановяване

11. Почиства монтажните
единици и детайли, открива повреди по тях и
изготвя опис за ремонт и
възстановяване

11.1. Подготвя работното си място
11.2. Почиства и измива монтажните единици и детайли, като следи за
техническото им състояние
11.3. Проверява за наличието на маркировки по определени места според
технологичните чертежи, ако са се изтрили или липсват – ги възстановява
11.4.Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
11.5. Извършва замервания на параметри и величини и въвежда данните
за компютърна обработка
11.6. Прави дефектовка на елементите и определя годността им
11.7. Взема решения относно начините за ремонт и възстановяване
11.8. Изготвя опис за ремонт и възстановяване

12. Извършва ремонт и
възстановяване на детайли, монтажни единици и
агрегати от ПТПСРЖПТ

12.1. Подготвя работното си място
12.2. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна
документация
12.3. Прави заявка и получава материали, резервни части и възли
12.4. Извършва замервания на технически параметри и ги сравнява с допустимите
12.5. Прилага знанията си за свойствата и начините за обработка на
конструкционно-ремонтните материали при възстановяване и ремонт на
детайли, монтажни единици и агрегати
12.6. Организира възстановяването на резервни части и производството
на нови такива

13. Сглобява монта ж ни
единици, възли и агрегати
от железопътна техника и
извършва следремонтни
изпитания

13.1. Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване на монтажните
единици, възли и агрегати при съвместяване на механични и електрически
вериги
13.2. Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления
13.3. Снема монтажни характеристики
13.4. Пуска монтираните възли и агрегати в експлоатация
13.5. Извършва възлови следремонтни операции по регулировката и настройката на ремонтираните възли и агрегати
13.6. Проверява изправността и атестира изпитателните стендове и контролно-измерителни прибори
13.7. Извършва следремонтни изпитания на отремонтираните агрегати и възли
13.8. Оформя техническа документация, прави анализ на горива и масла,
паспорти на ПТПСРЖПТ
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Резултати от ученето

14. Извършва основни дейности по строеж, ремонт
и поддържане на железния
път

14.1. Подготвя жп строителните машини за работа – извършва техническо
обслужване и привеждане от транспортно в работно състояние
14.2. Извършва нивелиране на железен път
14.3. Пресява, уплътнява и разпределя баластовата призма
14.4. Завива и развива гайки на скрепления
14.5. Извършва товаро-разтоварна работа с наличните подемни съоръжения
14.6. Спазва точно техническите норми и инструкции за техническо поддържане, построяване и ремонт на железен път

Обучаваният трябва да:

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по практика – в учебни работилници
или базови обекти (предприятия) при предварително
сключени договори.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се извършва обучението по
теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване – работно място
за всеки обучаван (учебна маса и стол), работно
място за обучаващия (учебна маса и стол), учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, технически
средства и аудио-визуална техника.
5.1.2. Помощно оборудване – чертожни инструменти.
5.1.3. Учебни пособия – демонстрационни табла,
схеми, макети и модели, реални образци, учебни
видеофилми, програмни продукти, каталози, справочна литература, инструкции, технически паспорти,
наредби, правилници и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание, фирмени материали за
усъвършенствани конструкции железопътна техника.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението
по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и с основни помагала
съобразно усвояваната професия и специалности.
Учебните работилници трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и едно работно
място за обучаващия.
За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар,
необходими за работата. При разполагане на
работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална
близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се
извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и с
методическите указания.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията „Монтьор на железопътна
техника“, трябва да имат учебни работилници по:
общометална практика, практика по специалността
и лабораторна практика.
Провеждането на учебната практика по специалността и на производствената практика е наложително да се извършва в жп поделенията, като се има
предвид спецификата на необходимото оборудване.
5.2.1. Оборудване на учебна лаборатория
5.2.1.1. Основно оборудване – хранилище за
съхранение на материали, учебни работни маси
и столове, учебна дъска, лабораторни маси със
захранващи токоизточници, автотрансформатор,

регулируеми стабилизирани токоизправители, измервателни уреди от различни серии, с различни
измервателни възможности и клас на точност, измервателен мост, генератор, осцилоскоп, честотомер.
5.2.1.2. Помощно оборудване – реостати, съединителни проводници и елементи, превключватели,
прекъсвачи, набор от резистори, кондензатори,
бобини, лабораторни поставки и стендове, електронни калкулатори.
5.2.1.3. Инструменти – поялници, набор от отвертки, клещи, ключове, пинцети.
5.2.2. Оборудване на учебна работилница по
общометална практика
5.2.2.1. Основно оборудване – хранилище за
съхранение на материали, шкафове за инструменти
и приспособления, шкафчета за работното облекло,
учебна дъска, шлосерски маси с менгемета, бормашина, електрически шмиргел, полуавтоматична
ножовка, струг, фреза, заваръчна маса, заваръчен
токоизточник, гилотина.
5.2.2.2. Помощно оборудване – резервни части
за металорежещите машини, ножици за рязане на
метал, ръчни ножовки, заваръчни маски, престилки
и ръкавици, електроди, електрододържач, чертилки,
букви и цифри, четки, шкурка, линии и ъгълници,
шаблони, калибри, пожарогасител.
5.2.2.3. Инструменти – пили, чукове, клещи,
пинцети, гаечни ключове, метчици, флашки, стругарски ножове, фрези, свредла, зенкери, райбери,
измервателни уреди – шублери, микрометри, заострено шлаково чукче.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Монтьор на железопътна техника“ се извършва
от лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“, „бакалавър“ по специалности от професионални направления „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо
инженерство“, „Материали и материалознание“,
„Електротехника, електроника и автоматика“ от
област на висше образование „Технически науки“
и по специалности от професионални направления
„Икономика“ от област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС № 125
от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи
на учебните предмети (модули) от задължителната
професионална подготовка.
По изключение преподаватели по практика за
придобиване на правоспособност могат да бъдат
и лица с най-малко средно образование и степен
на правоспособност, по-висока или равна на правоспособността, за която се провежда обучението,
и с професионален опит не по-малък от 5 години.
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1577-НС
от 23 януари 2012 г.
На 20 януари 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1
и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията
на народния представител Емануил Младенов
Манолов, избран от 3. многомандатен избирателен район – Варна, издигнат от ПП „ГЕРБ“
в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 3. многомандатен избирателен район – Вар
на, Лилия Кирилова Христова от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател: Мая Андреева
Секретар: Севинч Солакова
778
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РЕШЕНИЕ № 1578-НС
от 23 януари 2012 г.
На 20 януари 2012 г. с решение на Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Йордан
Петров Николов, избран от 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора,
издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в
27. многомандатен избирателен район – Стара
Загора, Христо Георгиев Чаушев от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател: Мая Андреева
Секретар: Севинч Солакова
779
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Орлов камък“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4486000

8554000

РАЗРЕШЕНИЕ № 165
от 19 декември 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Орлов камък“,
разположена в землището на с. Сатовча, община
Сатовча, област Благоевград

2.

4486000

8555000

3.

4485500

8555500

4.

4484500

8555500

5.

4484000

8554000

6.

4485500

8553500

На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 45 от 23.11.2011 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Алвес“ – ООД, Габрово, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 107570420,
със седалище и адрес на управление Габрово
5300, ул. Ясен 27, вх. Б, ет. 6, ап. 14, 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
„Орлов камък“, разположена в землището на
с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 3 кв. км. Границите
на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
3. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
4. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
5. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизането в сила на договора за проучване с
титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
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Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 166
от 19 декември 2011 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ляковица“,
разположена на територията на община Летница,
област Ловеч
На основание чл. 53, а л. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на
Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 45 от 23.11.2011 г. на
Министерския съвет разрешавам на „Пътинженерингстрой – Т“ – ЕАД, Търговище, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
835009611, със седалище и адрес на управление
Търговище 7700, ул. Трети март 40, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства, в площ „Ляковица“, разположена на територията на община
Летница, област Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,852 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
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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 влизане в сила на договора 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,
описващи площ „Ляковица“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4700217.0

8648568.0

2.

4701207.0

8648615.0

3.

4701236.0

8649105.0

4.

4701230.0

8649563.0

5.

4700904.0

8649548.0

6.

4700615.0

8649385.0

7.
663

4700298.0

8649412.0

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 64
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Кабелна електропроводна
линия 33 kV“ във връзка с осъществяване на
инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за изграждане на ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следните поземлени имоти: поземлени имо т и с и ден т ификат ори: 68045.26.23,
68045.51.8, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.65.15, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.69.11, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.70.3, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.73.8, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.87.1, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.106.2, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.111.15, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.113.10, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.115.16, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.118.10, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.123.11, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.123.38, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.123.68, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.124.9, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.124.24, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.126.11, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.127.44, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.127.55, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.128.33, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.129.1, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.129.23, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
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68045.129.42, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.131.19, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.149.14, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
68045.151.19 и 68045.151.20 (бъдещ проектен номер
с идентификатор 68045.151.21), собственост на
„Елба енерджи“ – АД, 68045.211.13, собственост
на „Елба енерджи“ – АД, 68045.17.11, собственост
на „Елба енерджи“ – АД, 68045.18.28, полски път
Община Гулянци, 68045.26.43, полски път Община Гулянци, 68045.51.18, полски път Община
Гулянци, 68045.51.19, полски път Община Гулянци, 68045.65.16, полски път Община Гулянци,
6 8 0 45.6 6.18 , по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
6 8 0 45.6 8. 38 , по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
6 8 0 45.69.2 0, по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
6 8 0 45.73.14, по лс к и п ът О бщ и н а Г у л я н ц и ,
6 8 0 45.85.2 3, по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
6 8 0 45.85.2 4, по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
68045.87.5, полски път Община Гулянци, 68045.93.30,
полски път Община Гулянци, 68045.93.23, полски
път Община Гулянци, 68045.106.30, полски път
Община Гулянци 68045.106.24, полски път Община Гулянци, 68045.110.28, полски път Община
Гулянци, 68045.110.29, полски път Община Гулянци, 68045.110.16, 68045.111.30, полски път Община
Гулянци, 68045.111.28, полски път Община Гулянци, 68045.111.29, полски път Община Гулянци,
680 45.112.35, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.112.37, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.113.23, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.113.28, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
6 8 0 45.113.29, полск и п ът Общ и н а Г у л я н ц и
680 45.114.23, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.115.27, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.118.23, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.123.65, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.12 4.50, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.12 4.49, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.125.60, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.125.63, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.125.65, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.126.71, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.126.72 , полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.127.56, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.127.67, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.12 8.47, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.129.60, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.129.65, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.132.29, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.134.35, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.134.36, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.139.11, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
6 8 0 45.1 51.8 , по лс к и п ът Общ и н а Г у л я н ц и ,
680 45.211.19, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.213.28, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.238.28, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.308.14, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
680 45.316.29, полск и п ът Общ и на Г ул я н ц и,
68045.129.35, в землището на с. Сомовит, ЕКАТТЕ
68045, община Гулянци, област Плевен, по КККР,
одобрени със Заповед № 41 от 16.07.2007 г.; поземлени имоти с идентификатори: 092013, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 093004, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 096002, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 098020, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 100004, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 101021, соб-
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ственост на „Елба енерджи“ – АД, 101015, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 84 полски път
Община Гулянци, 100, полски път Община Гулянци, 142 полски път Община Гулянци, 146
полски път Община Гулянци, 147 полски път
Община Гулянци, 149 полски път Община Гулянци, 151 полски път Община Гулянци, 171 полски
път Община Гулянци, 182 полски път Община
Гулянци, 362 полски път Община Гулянци, 363
полски път Община Гулянци, 366 полски път
Община Гулянци, 367 полски път Община Гулянци, 369 полски път Община Гулянци в землището на с. Долни Вит, ЕК АТТЕ 22335, по
карта на възстановената собственост, община
Гулянци, област Плевен; поземлени имоти с
идентификатори: 091005, 089010, 091020, 094013,
096014, 102008, 207022, 22 полски път Община
Гулянци, 174 полски път Община Гулянци, 223
полски път Община Гулянци, 239 полски път
Община Гулянци, 384 полски път Община Гулянци, 387 полски път Община Гулянци, 222
полски път Община Гулянци, в землището на
с. Милковица, ЕКАТТЕ 48204, по карта на възстановената собственост, община Гулянци, област
Плевен, със заета площ от сервитути за землището на с. Сомовит, ЕК АТТЕ 68045, община
Гул янци, област Плевен: 0,020 дка от
№ 68045.17.11 – полски път, категория четвърта,
м. Въркан – собственост на Община Гулянци;
1,426 дка от имот № 68045.18.28 – полски път,
четвърта категория, м. Въркан – собственост на
Община Гулянци, 0,836 дка от имот 68045.26.23,
нива, четвърта категория, м. Въртопа, собственост
на „Елба енерджи“ – А Д, 1,072 дка от имот
68045.26.43, полски път, м. Мъгура – собственост
на Община Гулянци, 1,648 дка от 68045.51.18,
полски път, четвърта категория, м. Ла Генуша – собственост на Община Гулянци, 0,517 дка
от имот 68045.51.8, нива, четвърта категория, м.
Ла Генуша – собственост на „Елба енерджи“ – АД,
0,391 дка от имот 68045.65.15, нива, пета категория, м. Ступина, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 1,898 дка от имот 68045.65.16, полски
път, пета категория, м. Баира Божура – собственост на Община Гулянци, 6,967 дка от имот
68045.68.38, полски път, м. Дялу мори – собственост на Община Гулянци, 0,297дка от имот
68045.69.11, нива, четвърта категория, м. Валя
Жгябули – собственост на „Елба енерджи“ – АД,
1,111 дка от имот 68045.69.20, полски път, м. Валя
Жгябули – собственост на Община Гулянци, 0,284
дка от имот 68045.70.3, нива, пета категория, м.
Ва л я Ж гябули, собственост на „Елба енерджи“ – АД, 1,198 дка от имот 68045.73.14, полски
път, пета категория, м. Друму мори – собственост
на Община Гулянци, 0,054 дка от имот 68045.73.8,
нива, пета категория, м. Дялу мори, собственост
на „Елба енерджи“ – А Д, 0,479 дка от имот
68045.85.24, полски път, м. Баира Божура, собственост на Община Гулянци, 0,177 дка от имот
68045.87.1, нива, пета категория, м. Друму Мори,
собственост на „Елба енерджи“ – АД, 1,865 дка
от имот 68045.93.23, полски път, м. Баира Божура, собственост на Община Гулянци, 1,192 дка
от имот 68045.93.30, полски път, пета категория,
м. Дялу Бужорули, собственост на Община Гулянци, 0,290 дка от имот 68045.106.2, нива, седма
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категория, м. Дялу Бужорули, собственост на
„ Е л б а ене рд ж и “ – А Д , 0 ,18 8 д к а о т и мо т
68045.106.24 полски път, пета категория, м. Дялу
Бужорули, собственост на Община Гулянци, 1,473
дка от имот № 68045.106.30 – полски път, категория четвърта, м. Ла Генуша, собственост на
Общ ина Г ул янц и; 0,349 дка от имот
№ 68045.110.16 – полски път, категория пета, м.
Баира Божура, собственост на Община Гулянци;
0,022 дка от имот № 68045.110.28 – полски път,
категория пета, м. Баира Божура, собственост
на Общ и на Г ул я н ц и; 0,589 д к а о т и мо т
№ 68045.111.15 – нива, категория пета, м. Зад
старите лозя, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
2,130 дка от имот 68045.111.28, полски път, категория пета, м. Зад старите лозя, собственост на
Община Гул янци; 0,465 дка от имот
№ 68045.111.29 – полски път, категория пета, м.
Баира Божура, собственост на Община Гулянци;
0,710 дка от имот № 68045.111.30 – полски път,
категория четвърта, м. Баира Божура, собственост
н а О б щ и н а Г у л я н ц и ; 1 , 311 д к а о т и м о т
№ 68045.112.35 – полски път, категория четвърта,
м. Баира Божура, собственост на Община Гулянци; 2,149 дка от имот № 68045.112.36 – полски
път, без категория, м. Баира Божура, собственост
н а О б щ и н а Г у л я н ц и ; 0 ,7 8 9 д к а о т и м о т
№ 68045.112.37 – полски път, категория пета, м.
Целна Маре, собственост на Община Гулянци;
0,054 дка от имот № 68045.113.10 – нива, категория пета, м. Дялу Бужорули, собственост на
„ Е л б а ене рд ж и “ – А Д , 0 ,49 9 д к а о т и мо т
№ 68045.113.23 – полски път, м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 1,192 дка
от имот № 68045.113.28 – полски път, м. Целна
маре – собственост на Община Гулянци; 1,197
дка от имот № 68045.114.23 – полски път, категория четвърта, м. Бужора – собственост на Община Гулянци; 0,062 дка от имот № 68045.115.16 – нива,
категория четвърта м. Бужора – собственост на
„ Е л б а ене рд ж и “ – А Д ; 0 ,41 5 д к а о т и мо т
№ 68045.115.27 – полски път, категория пета, м.
Бу жора – собст веност на Общ ина Г ул янц и;
0,700 дка от имот № 68045.118.10 – нива, категория седма, м. Дялу Виилор – собственост на
„ Е л б а ене рд ж и “ – А Д; 0 ,054 д к а о т и мо т
№ 68045.123.11 – нива, категория четвърта, м.
Це л н а мар е – с о б с т в ено с т н а „Е л ба енер джи“ – АД; 0,320 дка от имот № 68045.123.68 – нива,
категория четвърта, м. Целна маре – собственост
на „Елба енерджи“ – А Д; 1,111 дка от имот
№ 68045.123.65 – полски път, категория четвърта,
м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 0,393 дка от имот № 68045.124.24 – нива,
категория четвърта, м. Сънъра – собственост на
„Е л б а ене рд ж и “ – А Д; 1, 38 8 д к а о т и мо т
№ 68045.124.49 – полски път, категория четвърта,
м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 1,466 дка от имот № 68045.124.50 – полски
път, категория четвърта, м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 0,061 дка от имот
№ 68045.124.9 – нива, категория пета, м. Сънъра – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,503
дка от имот № 68045.125.60 – полски път, категория пета, м. Сънъра – собственост на Община Гулянци; 1,379 дка от имот № 68045.125.63 – полски път, категория четвърта, м. Баира Божу-
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ра – собственост на Община Гулянци; 1,205 дка
от имот № 68045.125.65 – полски път, категория
четвърта, м. Баира божура – собственост на
Община Гулянци; 0,054 дка от имот
№ 68045.126.11 – нива, категория четвърта, м. Ла
отар – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,412
дка от имот № 68045.126.72 – полски път, категория четвърта, м. Баира божура – собственост на
Общ и на Г ул я н ц и; 0,677 д к а о т и мо т
№ 68045.127.44 – нива, категория четвърта, м.
Мъгура – собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,054 дка от имот № 68045.127.55 – нива, категория четвърта, м. Мъгура – собственост на „Елба
енерд ж и“ – А Д; 1,450 дка от имот
№ 68045.127.56 – полски път, м. Мъгура – собственост на Община Гулянци; 3,046 дка от имот
№ 68045.127.67 – полски път, м. Къркаяк – собственост на Община Гулянци; 0,054 дка от имот
№ 68045.128.33 – нива, категория пета, м. Къркаяк – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,455
дка от имот № 68045.128.47 – полски път, м. Мъгура – собственост на Община Гулянци; 0,494 дка
от имот № 68045.129.1 – нива, категория пета, м.
Це л н а мар е – с о б с т в ено с т н а „Е л ба енер джи“ – АД; 0,714 дка от имот № 68045.129.23 – нива,
категория пета, м. Целна маре – собственост на
„Е л б а ене рд ж и “ – А Д ; 0 ,0 54 д к а о т и мо т
№ 68045.129.42 – нива, категория четвърта, м.
Це л н а мар е – с о б с т в ено с т н а „Е л ба енер джи“ – АД; 4,482 дка от имот № 68045.129.60 – полски път, категория четвърта, м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 5,447 дка
от имот № 68045.129.65 – полски път, м. Баира
божура – собственост на Община Гулянци; 0,543
дка от имот № 68045.131.19 – нива, категория
четвърта, м. Люляч – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 2,235 дка от имот № 68045.132.29 – полски път, категория четвърта, м. Люляч – собственост на Община Гулянци; 0,206 дка от имот
№ 68045.134.35 – полски път, м. Муселиево – собственост на Община Гулянци; 2,196 дка от имот
№ 68045.134.36 – полски път, м. Баира божура – собственост на Община Гулянци; 0,631 дка
от имот № 68045.149.14 – нива, категория четвърта, м. Люл яч – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,411 дка от имот № 68045.151.8 – полски път, категория четвърта, м. Муселиево – собственост на Община Гулянци; 0,750 дка от имот
№ 68045.151.21 – нива, категория четвърта, м.
Муселиево – собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,518 дка от имот № 68045.211.13 – нива, категория
пета, м. Зад лозята – собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,706 дка от имот № 68045.211.19 – полски път, категория четвърта, м. Новите лозя – собственост на Община Гулянци; 0,312 дка от имот
№ 68045.213.28 – полски път, категория пета, м.
Баира божура – собственост на Община Гулянци;
3,075 дка от имот № 68045.238.28 – полски път,
категория седма, м. Дялу Виилор – собственост
на Община Гулянци; със заета площ от сервитути за землището на с. Долни Вит, ЕКАТТЕ 22335
по картата на възстановената собственост: 2,263
дка от № 000084 – полски път, категория пета,
собственост на Община Гулянци; 0,967 дка от
имот № 000100 – полски път, категория пета,
собственост на Община Гулянци; 1,861 дка от
имот № 000142 – полски път, категория пета, м.
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Въртопа, собственост на Община Гулянци; 2,420
дка от имот № 000146 – полски път, категория
пета, м. Въртопа, собственост на Община Гулянци; 3,898 дка от имот № 000147 – полски път,
категория пета, м. Въртопа, собственост на Община Гулянци; 4,288 дка от имот № 000171 – полски път, категория пета, местност неизвестна,
собственост на Община Гулянци; 2,624 дка от
имот № 000182 – полски път, категория пета,
собственост на Община Гулянци; 3,773 дка от
имот № 000362 – полски път, категория четвърта,
местност неизвестна, собственост на Община
Гулянци; 2,240 дка от имот № 000366 – полски
път, категория четвърта, собственост на Община
Гулянци; 0,946 дка от имот № 000367 – полски
път, категория четвърта, собственост на Община
Гулянци; 2,361 дка от имот № 000369 – полски
път, категория четвърта, местност неизвестна,
собственост на Община Гулянци; 0,454 дка от
имот № 092013 – нива, категория четвърта, м.
Крушака, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,358 дка от имот № 093004 – нива, категория
четвърта, местност Крушака, собственост на
„Е л б а ене рд ж и “ – А Д ; 0 ,42 4 д к а о т и мо т
№ 096002 – нива, категория четвърта, м. Крушака, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,054
дка от имот № 098020 – нива, категория четвърта, м. Крушака, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,346 дка от имот № 100004 – нива,
категория четвърта, м. Въртопа, собственост на
„Е л б а ене рд ж и “ – А Д; 0 ,0 63 д к а о т и мо т
№ 101015 – нива, категория четвърта, м. Въртопа,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,054 дка
от имот № 101021 – нива, категория четвърта, м.
Въртопа, собственост на „Елба енерджи“ – АД,
със заета площ от сервитути за землището на
с. Милковица, ЕК АТТЕ 48204, по картата на
възстановената собственост: 1,487 дка от имот
№ 000022 – полски път, категория четвърта, м.
Никополски път, собственост на Община Гулянци; 3,392 дка от имот № 000174 – полски път,
категория трета, м. Пери, собственост на Община Гулянци; 0,297 дка от имот № 000222 – полски
път, категория шеста, м. Никополски път, собственост на Община Гулянци; 2,094 дка от имот
№ 000223 – полски път, категория шеста, м. Никополски път, собственост на Община Гулянци;
2,200 дка от имот № 000224 – полски път, категория шеста, местност неизвестна, собственост
на Община Г ул янци; 2,085 дка от имот
№ 000239 – полски път, м. Старите лозя, собственост на Община Гулянци; 0,016 дка от имот
№ 000384 – полски път, категория шеста, м.
Кюнка, собственост на Община Гулянци; 3,870
дка от имот № 000387 – полски път, без категория,
местност неизвестна, собственост на Община
Гулянци; 0,235 дка от имот № 000390 – полски
път, категория шеста, местност неизвестна, собственост на Община Гулянци; 3,429 дка от имот
№ 000750 – полски път, категория шеста, м. Никополски път, собственост на Община Гулянци;
0,054 дка от имот № 091005 – нива, категория
четвърта, м. Никополски път, собственост на
„Е л б а ене рд ж и “ – А Д ; 0 , 2 47 д к а о т и мо т
№ 091020 – нива, категория четвърта, м. Никополски път, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,334 дка от имот № 094013 – нива, категория
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четвърта, м. Пери, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,108 дка от имот № 096014 – нива,
категория четвърта, м. Пери, собственост на
„ Е л б а ене рд ж и “ – А Д ; 0 , 3 41 д к а о т и мо т
№ 102008 – нива, категория четвърта, м. Пери,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,057 дка
от имот № 207022 – нива, категория четвърта, м.
Никополски път, собственост на „Елба енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
886

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 65
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Водопровод“ във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения на
„Елба енерджи“ – АД, за изграждане на ветроенергиен парк „Сомовит“ за следните поземлени имоти:
поземлени имоти с идентификатори: 68045.92.15,
собственост на Община Гулянци, 68045.92.16,
собственост на Община Гулянци, 68045.147.17,
собственост на Община Гулянци, 68045.237.24,
собственост на Община Гулянци, 68045.110.28,
собственост на Община Гулянци, 68045.111.29,
собственост на Община Гулянци, 68045.112.37,
собственост на Община Гулянци, 68045.129.65,
собственост на Община Гулянци, 68045.129.60,
собственост на Община Гулянци, 68045.129.35,
собственост на „Елба енерджи“ – АД, в землището
на с. Сомовит, ЕКАТТЕ 68045, община Гулянци,
област Плевен, по КККР, одобрени със Заповед
№ 41 от 16.07.2007 г.; поземлен имот с номер:
000100, собственост на Община Гулянци, и 000147,
собственост на Община Гулянци, в землището на
с. Долни Вит, ЕКАТТЕ 22335, по карта на възстановената собственост, община Гулянци, област
Плевен, със заета площ от сервитути: 10,54 кв.м
от имот № 68045.92.15 – нива, категория пета,
с. Сомовит, собственост на Община Гулянци; 4,09
кв.м от имот № 68045.92.16 – полски път, с. Сомовит, собственост на Община Гулянци; 268,43 кв.м
от имот № 68045.147.17 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 199,53 кв.м от
имот № 68045.237.24 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 551,22 кв.м от
имот № 68045.110.28 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 197,45 кв.м от
имот № 68045.111.29 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 15,31 кв.м от
имот № 68045.112.37 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 1024,75 кв.м
от имот № 68045.129.65 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 63,62 кв.м от
имот № 68045.129.60 – полски път, с. Сомовит,
собственост на Община Гулянци; 123,55 кв.м от
имот № 000100 – полски път, с. Долни Вит, соб-
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ственост на Община Гулянци; 1,92 кв.м от имот
№ 000147 – полски път, с. Долни Вит, собственост
на Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
887

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 67
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.65.15, м. Ступина, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,589 дка, категория на земята – пета. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,960 дка от имот № 68045.64.5, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Теюша,
собственост на Янка Цветанова Гърбева; 1,046 дка
от имот № 68045.64.8, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Теюша, собственост на Община гр.
Гулянци; 1,521 дка от имот № 68045.65.14, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ступина,
собственост на „Росагрофонд“ – ООД; 5,759 дка
от имот № 68045.65.15, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Ступина, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,480 дка от имот № 68045.65.16,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Баира
Божура, собственост на Община – гр. Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
844

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 68
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.69.11, м. Валя Жгябули, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 13,391 дка,
категория на земята – четвърта. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета площ от сервитути: 2,334 дка от имот
№ 68045.69.12, намиращ се в землището на с. Со-
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мовит, м. Валя Жгябули, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 6,187 дка от имот № 68045.69.11,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Валя
Жгябули, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
1,245 дка от имот № 68045.69.13, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Валя Жгябули,
собственост на Венета Маринова Цвяткова.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
845

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 69
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.73.8, м. Дялу Мори, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 5,699 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,572 дка от имот № 68045.78.6,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла
Лимба, собственост на Дафинка Парашкевова
Ницова; 1,784 дка от имот № 68045.73.9, намиращ
се в землището на с. Сомовит, м. Дялу Мори,
собственост на Георги Пасков Радуканов; 0,835
дка от имот № 68045.78.8, находящ се в землището на с. Сомовит, м. Ла Лимба, собственост
на Еленка Флорева Чортанова; 2,609 дка от
имот № 68045.73.8, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Дялу Мори, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,670 дка от имот № 68045.73.14,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Друму
Мори, собственост на Община гр. Гулянци; 1,783
дка от имот № 68045.73.7, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу Мори, собственост
на Флора Опрева Хайгърова; 1,512 дка от имот
№ 68045.78.7, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла Лимба, собственост на „С.И.Г.“ – ООД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
846

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 70
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
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за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.113.10, м. Дялу Бужорули, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,950
дка, категория на земята – пета. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,003 дка от
имот № 68045.93.15, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост
на Радка Петрова Папукова; 1,286 дка от имот
№ 68045.93.16, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост на
Цветанка Флорева Тишева; 1,620 дка от имот
№ 68045.93.17, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост на Марин
Митрев Яков; 3,205 дка от имот № 68045.113.10,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу
Бужорули, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,812 дка от имот № 68045.113.11, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули,
собственост на Радка Георгиева Павликянова;
0,67 дка от имот № 68045.113.23, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Баира Божура,
собственост на Община – гр. Гулянци; 2,170 дка
от имот № 68045.113.27, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост
на Парашкев Войнов Недушев.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
847

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 71
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.149.14, м. Люляч, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 9,827 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,199 дка от имот № 68045.130.14,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на „Дон Агрикола“ – ЕООД;
0,483 дка от имот № 68045.130.24, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на Христо Ганчев Николов; 1,359 дка
от имот № 68045.149.13, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на Пена
Пенова Якова; 3,946 дка от имот № 68045.149.14,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Люляч,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 3,168 дка
от имот № 68045.149.15, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на Трифон
Маринов Попов; 0,031 дка от имот № 68045.149.16,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Люляч,
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собственост на Радка Петрова Папукова; 0,313 дка
от имот № 68045.149.20, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на Иван
Ангелов Иванов; 0,029 дка от имот № 68045.149.21,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Люляч,
собственост на Община гр. Гулянци; 0,238 дка
от имот № 68045.149.22, находящ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на Община
гр. Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
848

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 72
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.87.1, м. Друму Мори, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,136 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,040 дка от имот № 68045.58.13,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м.
Ступина, собственост на „Росагрофонд“ – ООД;
0,155 дка от имот № 68045.58.14, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Ступина, собственост на Киво Тодоров Павликянов; 0,308 дка от
имот № 68045.58.16, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Ступина, собственост на Община
Гулянци; 0,196 дка от имот № 68045.63.7, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ступина,
собственост на Община Гулянци; 4,950 дка от
имот № 68045.87.1, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Друму Мори, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,909 дка от имот № 68045.87.2,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Друму
Мори, собственост на Тодорка Илиева Янчева;
0,312 дка от имот № 68045.213.22, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Коста Нучелор,
собственост на Марин Цветанов Памуков; 2,137
дка от имот № 68045.213.23, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Коста Нучелор, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,758 дка от
имот № 68045.213.28, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Баира Божура, собственост на
Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
849

Председател: О. Янчев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 73
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.115.16, м. Бужора, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 4,920 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,989 дка от имот № 68045.115.17,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Бужора, собственост на „С.И.Г“ – ООД; 0,646 дка
от имот № 68045.115.27, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Бужора, собственост на Община
Гулянци; 2,712 дка от имот № 68045.127.1, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура,
собственост на Цветанка Ангелова Крачунова;
4,202 дка от имот № 68045.115.16, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Бужора, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,217 дка от
имот № 68045.115.15, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Бужора, собственост на Тодор
Ангелов Щуков.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
850

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 74
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.211.13, м. Зад лозята, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 3,900
дка, категория на земята – пета. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,286 дка от
имот № 68045.211.5, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Зад лозята, собственост на Линка
Андреева Кукова; 0,942 дка от имот № 68045.211.6,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад
лозята, собственост на Иван Флорев Гатяжев;
1,140 дка от имот № 68045.211.7, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Зад лозята, собственост на Цветан Георгиев Недушев; 3,580 дка от
имот № 68045.211.8, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Зад лозята, собственост на Радко
Илиев Щуков; 1,686 дка от имот № 68045.211.13,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад
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лозята, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
2,132 дка от имот № 68045.211.14, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Зад лозята, собственост на Добри Иванов Сагинов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
851

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 75
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.70.3, м. Валя Жгябули, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 14,799 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,516 дка от имот № 68045.70.2,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Валя
Жгябули, собственост на Марин Маринов Костиков; 9,250 дка от имот № 68045.70.3, намиращ
се в землището на с. Сомовит, м. Валя Жгябули,
собственост на „Елба енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
852

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 76
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.118.10, м. Дялу Виилор, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 9,221
дка, категория на земята – седма. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,455 дка от
имот № 68045.90.25, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост на Община Гулянци; 0,218 дка от имот № 68045.118.08,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу
Виилор, собственост на Тодор Тодоров Куков;
1,718 дка от имот № 68045.118.09, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Дялу Виилор, соб-

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

ственост на Радка Пенова Чорбаджиева; 3,495 дка
от имот № 68045.118.10, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,578 дка от имот № 68045.118.11,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу
Виилор, собственост на „Дон Агрикола“ – ООД;
0,969 дка от имот № 68045.118.12, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Дялу Виилор,
собственост на Радко Петров Гатяжев; 0,825 дка
от имот № 68045.118.13, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост
на Никола Маринов Карабулев; 0,803 дка от
имот № 68045.118.14, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост
на Величка Маринова Радуканова; 0,22 дка от
имот № 68045.118.15, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост на
„Сортови семена Вардим“ – ЕАД; 0,485 дка от
имот № 68045.118.23, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Виилор, собственост на
Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
Председател: О. Янчев
853
РЕШЕНИЕ № 77
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.106.2, м. Дялу Бужорули, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 9,001
дка, категория на земята – седма. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,521 дка от
имот № 68045.106.1, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост
на Георги Маринов Недушев; 5,666 дка от имот
№ 68045.106.2, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу Бужорули, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 3,579 дка от имот № 68045.106.3,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Дялу
Бужорули, собственост на „Елба енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
Председател: О. Янчев
854
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РЕШЕНИЕ № 78
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.111.15, м. Зад старите лозя, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 5,996 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Заета площ от сервитути: 0,529 дка от имот
№ 68045.111.10, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад старите лозя, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 1,357 дка от имот № 68045.111.11,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад
старите лозя, собственост на Илия Митрев Гаврилов; 0,855 дка от имот № 68045.111.12, намиращ
се в землището на с. Сомовит, м. Зад старите
лозя, собственост на Радка Илиева Димитрова;
0,805 дка от имот № 68045.111.13, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Зад старите лозя,
собственост на Антон Димитров Ницов; 2,412 дка
от имот № 68045.111.14, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Зад старите лозя, собственост
на Ангелина Радева Иванова; 2,402 дка от имот
№ 68045.111.15, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад старите лозя, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 1,406 дка от имот № 68045.111.17,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Зад
старите лозя, собственост на Фонд земеделска
земя „Мелинвест“ – АДСИЦ.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
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Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 79
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.129.1, м. Целна Маре, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 6,800 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 3,858 дка от имот № 68045.129.1,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
2,126 дка от имот № 68045.129.2, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,076 дка от
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имот № 68045.129.3, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Иванка
Станева Дулева; 1,339 дка от имот № 68045.129.59,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна
Маре, собственост на Елена Петрова Утманова;
0,573 дка от имот № 68045.129.62, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Община – гр. Гулянци; 0,522 дка от
имот № 68045.129.65, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Баира Божура, собственост на
Община гр. Гулянци; 0,168 дка от имот № 074008,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Валя
Черковици, собственост на наследници на Атанас
Янчев Атанасов; 0,104 дка от имот № 100, намиращ
се в землището на с. Долни Вит, собственост на
Община гр. Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
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Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 80
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.51.8, м. Ла Генуша, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 12,580
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част
на проекта. Заета площ от сервитути: 1,341 дка
от имот № 68045.51.7, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла Генуша, собственост
на Пламен Кирилов Павликянов; 5,584 дка от
имот № 68045.51.8, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Ла Генуша, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 1,824 дка от имот № 68045.51.9,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла
Генуша, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
1,017 дка от имот № 68045.51.10, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Ла Генуша, собственост на Иван Янков Ноев.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
857

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 81
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.124.9, м. Сънъра, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 5,700 дка, категория на земята – пета. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,283 дка от имот № 68045.124.7,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Крачуна Кивова Папукова;
1,973 дка от имот № 68045.124.8, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Георги Пасков Радуканов; 1,739 дка от
имот № 68045.124.9, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 2,373 дка от имот № 68045.124.10,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Флори Пасков Грауров;
1,948 дка от имот № 68045.125.3, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Цветанка Петрова Гоичева; 0,695 дка от
имот № 68045.125.4, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Николай
Кивов Яков; 0,098 дка от имот № 68045.125.5, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра,
собственост на Парашкев Воиков Яков; 0,657 дка
от имот № 68045.125.65, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Баира Божура, собственост на
Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
858

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 82
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.123.11, м. Целна Маре, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 4,659
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,442 дка от
имот № 68045.123.9, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Тинка
Радева Кръстева; 1,610 дка от имот № 68045.123.10,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна
Маре, собственост на Никола Радев Георгиев;
1,569 дка от имот № 68045.123.11, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 2,172 дка от
имот № 68045.123.12, намиращ се в землището
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на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на
Пламен Ставрев Върдолов; 0,393 дка от имот
№ 68045.123.13, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Иван
Флорев Тършогов; 0,049 дка от имот № 68045.124.45,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на „Дон Агрикола“ – ООД;
0,943 дка от имот № 68045.124.46, намиращ се в
землището на с.Сомовит, м. Сънъра, собственост
на Невяна Кивова Иванова; 1,925 дка от имот
№ 68045.124.47, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Филип
Оев Тълпигов; 0,661 дка от имот № 68045.124.49,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Баира
Божура, собственост на Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
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Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 83
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.126.11, м. Ла отар, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 9,574
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,009 дка от
имот № 68045.125.35, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на наследници на Марин Петров Гаврилов; 0,918 дка от
имот № 68045.125.39, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Гинка Цветанова Петрова; 1,093 дка от имот № 68045.125.40,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Олег Кирилов Павликянов;
0,920 дка от имот № 68045.125.41, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Анелия Методиева Петкова; 0,616 дка от
имот № 68045.125.60, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Община
Гулянци; 0,910 дка от имот № 68045.126.10, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла отар,
собственост на Теменужка Цветанова Ницова;
3,405 дка от имот № 68045.126.11, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Ла отар, собственост на „Елба eнерджи“ – АД; 1,592 дка от
имот № 68045.126.12, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Ла отар, собственост на „Елба
eнерджи“ – АД; 0,285 дка от имот № 68045.126.13,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Ла
отар, собственост на Марийка Флорева Кукова;
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0,018 дка от имот № 68045.126.9, намираящ се в
землището на с. Сомовит, м. Ла отар, собственост
на Георги Цветанов Спасов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
860

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 84
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.129.23, м. Целна Маре, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 10,842 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Заета площ от сервитути: 1,297 дка от имот
№ 68045.129.22, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Дон Агрикола“ – ООД; 3,709 дка от имот № 68045.129.23,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна
Маре, собственост „Елба енерджи“ – АД; 0,707 дка
от имот № 68045.129.24, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на
наследници на Петра Маринова Щукова; 0,745 дка
от имот № 68045.129.46, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Иван
Флорев Гатяжев; 0,706 дка от имот № 68045.129.47,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна
Маре, собственост на Ивана Флорева Гатяжева;
1,966 дка от имот № 68045.129.48, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Дон Агрикола“ – ООД; 0,163 дка от
имот № 68045.129.49, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на
Петрана Маринова Петрова; 0,474 дка от имот
№ 68045.129.63, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Община
Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
861

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 85
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
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за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.123.68, м. Целна Маре, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 4,000
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 5,381 дка от
имот № 68045.123.69, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на
Любомир Цветанов Иванов; 2,913 дка от имот
№ 68045.123.68, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Елба
eнерджи“ – АД; 1,472 дка от имот № 68045.123.39,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Пролетка Цветанова
Костикова.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
862

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 86
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.124.24, м. Сънъра, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 6,126
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,784 дка от
имот № 68045.124.22, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Мариика Флорева Костикова; 2,794 дка от имот
№ 68045.124.23, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 3,462 дка от имот № 68045.124.24,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Сънъра,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 2,725 дка
от имот № 68045.124.25, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Сънъра, собственост на Иван
Петров Мушатов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
863

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 87
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.129.42, м. Целна Маре, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 5,431
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 2,357 дка от
имот № 68045.129.43, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Марин
Добрев Топчиев; 1,745 дка от имот № 68045.129.42,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на „Елба eнерджи“ – АД;
2,086 дка от имот № 68045.129.41, намиращ се
в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре,
собственост на Държавен поземлен фонд; 0,893
дка от имот № 68045.129.65, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Целна Маре, собственост на Община – гр. Гулянци; 0,21 дка от имот
№ 000147, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, собственост на Община – гр. Гулянци; 2,452
дка от имот № 078019, намиращ се в землището
на с. Долни Вит, м. Телеграф, собственост на
„Адванс Терафонд“ – АДСИЦ; 0,022 дка от имот
№ 000356, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, собственост на Община – гр. Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен
864

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 88
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.127.55, м. Мъгура, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,791 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 2,365 дка от имот № 68045.127.54,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на Цветанка Кивова Неделушева;
3,413 дка от имот № 68045.127.55, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,331 дка от имот
№ 68045.127.56, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на Община
Гулянци; 0,670 дка от имот № 68045.127.67, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Къркаяк,
собственост на Община Гулянци; 0,284 дка от
имот № 68045.128.19, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,680 дка от имот № 68045.128.20,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Вър-
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топа, собственост на наследници на Иван Пасков
Станков; 1,298 дка от имот № 68045.128.21, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Въртопа,
собственост на „Дон Агрикола“ – ООД; 0,625 дка
от имот № 68045.128.43, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на Атанаска Иванова; 0,013 дка от имот № 68045.128.45,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на Община Гулянци; 0,087 дка
от имот № 68045.132.6, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на Паско
Пасков Тодоров.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
865

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 89
25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.128.33, м. Къркаяк, в землището на
с. Сомовит, община Гулянци, с площ 6,800 дка,
категория на земята – пета. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,319 дка от имот № 68045.26.1,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Никола Маринов Карабулев;
1,491 дка от имот № 68045.26.2, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Венетка Маринова Карабулева; 0,790 дка
от имот № 68045.26.3, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на „Дон
Агрикола“ – ООД; 0,326 дка от имот № 68045.26.4,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Боряна Валентинова Кукова;
0,653 дка от имот № 68045.26.43, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на
Община Гулянци; 0,110 дка от имот № 68045.128.31,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Радка Петрова Атанасова;
1,402 дка от имот № 68045.128.32, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Димитър Парашкевов Куков; 2,306 дка
от имот № 68045.128.33, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на „Елба
eнерджи“ – АД; 2,369 дка от имот № 68045.128.34,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м.
Къркаяк, собственост на наследници на Флори
Петров Лунгов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
866

Председател: О. Янчев
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РЕШЕНИЕ № 90
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.26.23, м. Въртопа, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 11,720 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 1,683 дка от имот № 68045.26.21,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м.
Въртопа, собственост на Мария Драгова Гънова;
1,121 дка от имот № 68045.26.22, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на Светлозар Иванов Дичевски; 4,104 дка
от имот № 68045.26.23, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,601 дка от имот № 68045.26.24,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Въртопа, собственост на Флора Андреева Тълпигова;
2,047 дка от имот № 68045.26.36, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Дафинка Парашкевова Ницова; 0,210 дка
от имот № 68045.26.40, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Къркаяк, собственост на Явор
Тодоров Иванов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
867

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 91
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.131.19, м. Люляч, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 11,402
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,973 дка от
имот № 68045.131.8, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Люляч, собственост на наследници на Парашкев Воинов Недушев; 1,454 дка
от имот № 68045.131.9, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 0,934 дка от имот № 68045.131.10,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Люляч,
собственост на Фонд за земеделска земя „Мел инвест“ – АДСИЦ; 0,023 дка от имот № 68045.131.17,
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намиращ се в землището на с. Сомовит, м.
Люляч, собственост на „Дон Агрикола“ – ООД;
1,476 дка от имот № 68045.131.18, намиращ се
в землището на с.Сомовит, м. Люляч, собственост на Здравко Николов Ванушев; 4,907 дка от
имот № 68045.131.19, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Люляч, собственост на „Елба
енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
868

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 92
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следния имот с идентификатор № 68045.151.21, м. Муселиево, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,406
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,248 дка от
имот № 68045.151.6, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на „Елана
фонд за земеделска земя“ – АДСИЦ; 3,575 дка от
имот № 68045.151.9, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 2,364 дка от имот № 68045.151.10,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на Парашкевица Кузманова
Василева; 3,105 дка от имот № 68045.151.11, намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Муселиево,
собственост на Филип Оев Тълпигов; 0,474 дка от
имот № 68045.151.12, намиращ се в землището на
с. Сомовит, м. Муселиево, собственост на Иванка
Димитрова Шекерова.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
869

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 93
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
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„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 68045.127.44, м. Мъгура, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 7,406 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,874 дка от имот № 68045.127.16,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на Държавния поземлен фонд;
0,981 дка от имот № 68045.127.17, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Дялу Жгябули,
собственост на Флора Иванова Бадева; 1,719 дка
от имот № 68045.127.18, намиращ се в землището
на с.Сомовит, м. Мъгура, собственост на Паско
Драгов Атанасов; 0,004 дка от имот № 68045.127.19,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на Мария Иванова Иванова;
1,886 дка от имот № 68045.127.43, находящ се в
землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост
на Парашкева Николова Минева; 2,616 дка от
имот № 68045.127.44, намиращ се в землището
на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 1,564 дка от имот № 68045.127.45,
намиращ се в землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост на Янка Добрева Дюлгерова;
0,120 дка от имот № 68045.127.46, намиращ се в
землището на с. Сомовит, м. Мъгура, собственост
на Флори Пасков Грауров.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
870

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 94
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на подстанция за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба
енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк „Сомовит“
за следния имот с идентификатор № 68045.129.35,
м. Целна Маре, в землището на с. Сомовит, община Гулянци, с площ 8,880 дка, категория на
земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
871

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 95
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 101015, м. Въртопа, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 4,301 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,462 дка от имот № 146,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м.
Въртопа, собственост на Община Гулянци; 1,549
дка от имот № 081024, намиращ се в землището
на с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на „Серес“ – АД; 1,324 дка от имот № 081025, намиращ
се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа,
собственост на „Серес“ – АД; 0,004 дка от имот
№ 081026, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, м. Въртопа, собственост на Йордан Петров
Върбанов; 2,707 дка от имот № 101001, намиращ
се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа,
собственост на Светлозар Иванов Дичевски; 0,951
дка от имот № 101014, намиращ се в землището
на с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на
наследници на Иван Воиков Брънзов; 2,768 дка
от имот № 101015, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на „Елба
енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
872

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 96
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 101021, м. Въртопа, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 1,000 дка, категория на земята – четвърта. Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Заета площ от сервитути: 0,462 дка от имот
№ 000362, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, собственост на Община Гулянци; 0,323 дка
от имот № 100001, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на наследници на Атанас Янчев Атанасов; 2,794 дка
от имот № 100002, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на „Рос
агрофонд“ – ООД; 1,758 дка от имот № 101020,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м.
Въртопа, собственост на Красимир Искъров
Йорданов; 0,559 дка от имот № 101011, намиращ
се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа,
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собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,391 дка
от имот № 101023, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на Паска
Флорева Илиева; 1,971 дка от имот № 101024,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м.
Въртопа, собственост на Петър Флорев Церянов;
1,508 дка от имот № 101022, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост
на Красимир Искъров Йорданов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
873

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 97
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 100004, м. Въртопа, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 18,001 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 3,852 дка от имот № 100004, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 3,524 дка
от имот № 100010, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на Няго
Иванов Костиков; 2,394 дка от имот № 100003,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Въртопа, собственост на Държавния поземлен фонд.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
874

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 98
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 096002, м. Крушака, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 15,099 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 9,152 дка от имот № 096002,
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намиращ се в землището на с. Долни Вит, м.
Крушака, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,614 дка от имот № 096003, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака, собственост
на Йорданка Маринова Радева.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
875

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 99
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 093004, м. Крушака, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 9,499 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 6,926 дка от имот № 093004,
намиращ се в землището на с. Долни Вит, м.
Крушака, собственост на „Елба енерджи“ – АД;
0,678 дка от имот № 093019, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака, собственост на Клементина Христова Латева; 1,673 дка
от имот № 093008, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Крушака, собственост на Клементина Парашкевова Радева; 0,489 дка от имот
№ 093003, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, м. Крушака, собственост на наследници на
Драго Митрев Станов.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
876

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 100
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 092013, м. Крушака, в землището на с. Долни
Вит, община Гулянци, с площ 10,000 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 5,056 дка от имот № 092013, намиращ
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се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 3,579 дка
от имот № 092014, намиращ се в землището на
с. Долни Вит, м. Крушака, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 1,572 дка от имот № 092016, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака, собственост на „Дон Агрикола“ – ЕООД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен
877

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 101
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 207022, м. Никополски път, в землището на
с. Милковица, община Гулянци, с площ 6,001
дка, категория на земята – четвърта. Линиите на
застрояване са съгласно графичната част на проекта. Заета площ от сервитути: 0,437 дка от имот
№ 000223, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Община
Гулянци; 0,239 дка от имот № 092012, намиращ
се в землището на с. Милковица, м. Никополски
път, собственост на Анче Парашкевова Парашкевова; 1,426 дка от имот № 092013, намиращ се в
землището на с. Милковица, м. Никополски път,
собственост на Иляна Георгиева Хаигърова; 1,363
дка от имот № 092014, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Никополски път, собственост
на Гинка Маринова Вардолова; 0,023 дка от имот
№ 092015, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Пенчо
Иванов Цветанов; 0,416 дка от имот № 207020,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Никополски път, собственост на Елисавета Маринова Тодорова; 2,043 дка от имот № 207021,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Никополски път, собственост на Иван Иванов
Пиличев; 1,746 дка от имот № 207022, намиращ
се в землището на с. Милковица, м. Никополски
път, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 1,867
дка от имот № 207023, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Наталия Маринова Георгиева; 0,205 дка
от имот № 207024, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Никополски път, собственост
на Маргарита Великова Бабиркова и Стефка
Кръстанова Мишонова.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
878

Председател: О. Янчев
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РЕШЕНИЕ № 102
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 091005, м. Никополски път, в землището на
с. Милковица, община Гулянци, с площ 5,999
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 3,061 дка от
имот № 091005, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Никополски път, собственост на
„Елба енерджи“ – АД; 1,767 дка от имот № 091004,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Никополски път, собственост на Райна Флорева
Вардолова; 1,359 дка от имот № 091006, намиращ
се в землището на с. Милковица, м. Никополски
път, собственост на Флора Флорева Динчева;
0,044 дка от имот № 092001, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път,
собственост на Славка Добрева Милева; 0,900 дка
от имот № 092043, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Никополски път, собственост
на Магдалена Людмилова Цветанова; 1,196 дка
от имот № 092044, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Никополски път, собственост
на Васил ЦветановМаринов; 1,000 дка от имот
№ 092045, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Виолин
Любомиров Пиличев; 0,439 дка от имот № 000222,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Никополски път, собственост на Община Гулянци.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен
879

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 103
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 094013, м. Пери, в землището на с. Милковица,
община Гулянци, с площ 4,001 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта. Заета
площ от сервитути: 0,157 дка от имот № 094011,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Пери, собственост на Емилия Светославова
Николова; 2,900 дка от имот № 094012, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Пери,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 3,155 дка
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от имот № 094013, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Пери, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 2,944 дка от имот № 094014, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Пери,
собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,143 дка
от имот № 094015, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Пери, собственост на Митра
Маринова Караджова; 0,467 дка от имот № 094054,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Пери, собственост на Мариана Петрова Върбанова.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
880

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 104
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 102008, м. Пери, в землището на с. Милковица,
община Гулянци, с площ 10,000 дка, категория
на земята – четвърта. Линиите на застрояване са
съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,764 дка от имот № 102006, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Пери,
собственост на Юли Иванов Гергичанов; 1,495
дка от имот № 102007, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Пери, собственост на Кръстю Георгиев Начев; 4,160 дка от имот № 102008,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Пери, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 3,346
дка от имот № 102009, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Пери, собственост на „Елба
енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
881

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 105
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 096014, м. Пери, в землището на с. Милковица,
община Гулянци, с площ 3,299 дка, категория на
земята – четвърта. Линиите на застрояване са
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съгласно графичната част на проекта. Заета площ
от сервитути: 0,250 дка от имот № 239, намиращ
се в землището на с. Милковица, м. Старите
лозя, собственост на Община Гулянци; 0,655
дка от имот № 750, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Никополски път, собственост на
Община Гулянци; 2,380 дка от имот № 096013, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Пери,
собственост на Цветан Опрев Юцов; 2,340 дка
от имот № 096014, намиращ се в землището на
с. Милковица, м. Пери, собственост на „Елба
енерджи“ – АД; 2,320 дка от имот № 1000004,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Пери, собственост на Цветан Георгиев Бадев; 0,604
дка от имот № 1000005, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Пери, собственост на Георги
Димитров Белелиев; 1,216 дка от имот № 2370019,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Пери, собственост на Иванка Тодорова Меева.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
882

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 106
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за промяна на предназначението на земеделска
земя и изграждане на ветроенергиен генератор
за осъществяване на инвестиционните намерения
на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк
„Сомовит“ за следния имот с идентификатор
№ 091020, м. Никополски път, в землището на
с. Милковица, община Гулянци, с площ 5,500
дка, категория на земята – четвърта. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Заета площ от сервитути: 0,288 дка от
имот № 22, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Община
Гулянци; 0,161 дка от имот № 089010, намиращ
се в землището на с. Милковица, м. Никополски
път, собственост на „Елба енерджи“ – АД; 0,328
дка от имот № 089011, намиращ се в землището
на с. Милковица, м. Никополски път, собственост
на Държавния поземлен фонд; 2,729 дка от имот
№ 091017, намиращ се в землището на с. Милковица, м. Никополски път, собственост на Лилия
Георгиева Тихолова; 1,779 дка от имот № 091019,
намиращ се в землището на с. Милковица, м.
Никополски път, собственост на Христо Цочев
Дешев; 4,482 дка от имот № 091020, намиращ се
в землището на с. Милковица, м. Никополски
път, собственост на „Елба енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
883

Председател: О. Янчев
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РЕШЕНИЕ № 107
от 25 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
Одобрява изменение ПУП – ПЗ по чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ за промяна на предназначението
на земеделска земя и изграждане на ветроенергиен генератор за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба енерджи“ – АД,
за ветроенергиен парк „Сомовит“ за следния
имот с идентификатор № 098020, м. Крушака, в
землището на с. Долни Вит, община Гулянци, с
площ 4,598 дка, категория на земята – четвърта.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта. Заета площ от сервитути: 0,439
дка от имот № 000367, намиращ се в землището
на с. Долни Вит, собственост на Община Гулянци;
3,140 дка от имот № 097001, намиращ се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака, собственост
на наследници на Добри Кулчев Думанов; 2,150
дка от имот № 098018, намиращ се в землището
на с. Долни Вит, м. Крушака, собственост на
Витка Атанасова Симеонова; 1,718 дка от имот
№ 098019, намиращ се в землището на с. Долни
Вит, м. Крушака, собственост на Лиляна Кирилова
Стефанова; 2,319 дка от имот № 098020, намиращ
се в землището на с. Долни Вит, м. Крушака,
собственост на „Елба енерджи“ – АД.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване от
лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Гулянци пред
Административния съд – Плевен.
Председател: О. Янчев
884
46. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 10/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Варна, Евгени Лазаров
Ганчев – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 5 месеца.
694
47. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 12/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Мария
Петкова Василева – адвокат от Адвокатската колегия – Варн а, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
695
48. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 13/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Варна, Ивелина Николова Стратиева – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 5 месеца.
696
49. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 24/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Стефан
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Николов Тасев – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 9 месеца.
697
50. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 във връзка с ал. 2 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 26/2011 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Христина Вескова Недкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 години.
698
51. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 316/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Анелия
Станчева Атанасова – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
699
52. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 336/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Веселин Николов
Костадинов – адвокат от А двокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
700
53. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 319/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Анна Димитрова
Троева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
701
54. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 352/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Даниел Петров
Делчев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
702
3 6 8 . – Те р и т о р и а л н а т а д и р е к ц и я – С о фия – ГДО, на Националната агенция за приходите, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 ДОПК във
връзка с проведен търг с тайно наддаване на
20.12.2011 г. по и.д. № 368 /2010 с длъжник „Мини
открит въгледобив“ – ЕАД, ЕИК 113551816, с постановление № 0368/2010/000432 от 28.12.2011 г.
възлага на спечелилия участник – ППФ „Топлина“, ЕИК 175218829, с адрес София, ул. 3020 № 34,
ет. 8, следния имот: УПИ с площ 2600 кв. м,
намиращ се в кв. 55 по плана на гр. Перник,
община Перник, с идентификатор 55871.503.1231,
както и построените в имота 8 бр. сгради. Адресът на поземления имот е гр. Перник, ул. Св. св.
Кирил и Методий. Имотът е придобит за сумата
256 000 лв.
649
136. – Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
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образование 4. Природни науки, математика и
информатика по професионално направление 4.1.
Физически науки и научна специалност 01.04.11
метеорология в секция „Приложна метеорология“ на департамент „Физика на атмосферата и
екология“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на института, София 1784, бул.
Цариградско шосе 66, тел. 02 462 46 29.
703
2. – Геологическият институт „Страшимир
Димитров“ при БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика по
професионално направление 4.4. Науки за земята
за: научната специалност „Регионална геология“
за нуждите на секция „Геотектоника и регионална геология“ – един; научната специалност
„Палеонтология и стратиграфия“ за нуждите на
секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в канцеларията на института – 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205,
тел. 02 979 22 88.
523
38. – Институтът по полимери при БАН – София, обвявява конкурс за главен асистент по
01.05.06 химия на високомолекулните съединения в професионално направление 4.2. химични
науки, за лаборатория „Амфифилни и йоногенни
полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А,
тел. 979 22-09.
524
2. – Националният център по радиобиология и
радиационна защита, София, обявява конкурс за
доцент по радиобиология за лаборатория „Радиационна генетика“ в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.3. Биологически науки със срок за приемане на документи 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи – НЦРРЗ, 1606
София, бул. Св. Г. Софийски 3, сграда 7, тел. +3592
862 11 23, факс 02 862 10 59, e-mail: sdo@ncrrp.org.
713
14 . – И нс т и т у т ът п о фу р а ж н и т е к ул т ури – Плевен, към Селскостопанската академия
обявява конкурс за доцент по 04.01.14 растениевъдство в професионално направление 6.1. растениевъдство със срок 2 месеца след обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се представят в Института по
фуражните култури – Плевен, ул. Ген. Владимир
Вазов 89, тел. 064 805882.
714
9. – Община Антоново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на: 1. електропровод
20 kV с МТП; 2. довеждащ колектор; 3. довеждащ водопровод, за обект: „ПСОВ Антоново“,
в ПИ № 57005, 004; 89; 53002, 003, 005; 178; 50;
302001, 003, 004, 005, 007, 008, 012, 013; 57005, в
землището на гр. Антоново, община Антоново.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Антоново и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
674
162. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Ел. захранващ кабел НН“ за ПИ 21498.25.3
по КК на гр. Добринище (стар идентификатор
ПИ 025003, м. Свети Илия, землище на гр. Добринище), община Банско, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
675
34. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП – ПП
за определяне трасе на водопровод извън границите на урбанизираната територия. Трасето на
тръбопровода попада в землището на гр. Белово
в границите на имот 03592.5.119 – водно течение,
река, продължава на североизток, като преминава
през имот с идентификатор 03592.5.51 – път от
републиканската пътна мрежа, и продължава през
имоти с идентификатори 03592.5.119, 03592.7.41,
03592.5.108 и 03592.5.107 (водно течение, река),
където достига до площадката на МВЕЦ „Яденица“. Дължината на трасето е 3325 м. ПУП – ПП
е изложен за запознаване в сградата на общината, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
администрацията на Община Белово.
733
35. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП – ПП
за определяне на трасе на електропровод за
МВЕЦ „Св. Петка“, землище с. Сестримо, извън
границата на урбанизираната територия. Трасето
на ел. провода изцяло попада в поземлен имот
№ 042119 – дере, публична общинска собственост с дължина 46 м. ПУП – ПП е изложен за
запознаване в сградата на общината, стая 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до администрацията на Община Белово.
734
1. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и специализирана план-схема за газификация
на с. Боженица, община Ботевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация – Ботевград.
676
112. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че e изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Кабелна електропроводна
линия 33 kV част ІІ“ във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба
енерджи“ – АД, за изграждане на ветроенергиен
парк „Сомовит“ за следните поземлени имоти:
поземлени имоти с идентификатори: 094013,
102008, 000390, 000174, 000224, 000750 в землището
на с. Милковица, ЕКАТТЕ 48204, по карта за
възстановената собственост, община Гулянци,
област Плевен. Проектната документация се
намира в общинската администрация, Гулянци,
стая 103. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Гулянци.
885
2 . – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Реконструкция довеждащ водопровод до ПС „Балабаново“ и външен водопровод
за къща за гости с ресторант и басейн в ПИ
008111 в м. Юртлук в землището на с. Балабаново, община Момчилград, област Кърджали“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
565
3. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Водопровод ∅ 100 и канализация ∅ 300 за имот 010331,
преминаващи през имоти № 000263, 000220 и
000253 по КВС на землището на с. Караново,
община Нова Загора“. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
735
53. – Община Омуртаг съобщава на заинтересованите на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ във
връзка с молба вх. № 91-00-658 от 12.09.2011 г. от
„Космо България Мобайл“ – ЕАД, София, че е
изработен подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ № 020014 и проект на трасе
на линеен обект на техническата инфраструктура
за външно електрозахранване на Базова станция
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№ 4525 в землището на с. Илийно, община Омуртаг. Заинтересованите могат да се запознаят с
проекта, изложен за проучване в стая 17 в сградата на Община Омуртаг. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ възражения по проекта могат да бъдат
подавани до Експертния съвет по устройство на
територията при Община Омуртаг в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
736
12. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане
и съгласуване проект на ПУП – парцеларен план
във връзка с реализиране на обект: „Трасе за
газопровод за газоснабдяване на Община Куклен, преминаващ през землище к. Крумово“. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по посочените проекти
за ПУП – ПП до общинската администрация.
552
1. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на кв. 73 за отстраняване на явна фактическа
грешка в регулационния план на Разград – наличие на два квартала с един и същ номер 73,
като създава нов квартал с № 675 между ул. Цар
Симеон, бул. Априлско въстание, бул. Странджа
и бул. България; и проект за план за застрояване на православен храм с инвеститор Русенска
митрополия към Българската православна църква
в част от УПИ І – „Жилищен комплекс“ в поземлен имот с ид. № 61710.502.427 по одобрената
кадастрална карта в новообразувания кв. 675 по
плана на Разград. Проектът е изложен в стая
202 на Община Разград и е на разположение на
заинтересованите лица – понеделник, сряда и
петък от 9 – 11,30 ч., а вторник и четвъртък – от
13,30 – 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Разград.
737
81. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че са изработени специализирана В и К
и ел. схема към ПУП – ПЗ и парцеларен план
за довеждаща инфраструктура за захранване
на строеж: „Говедовъдна ферма до 50 животни“, намираща се в ПИ № 476001, м. Лозенски
път, землището на Свиленград през имоти ПИ
№ 000528, ПИ № 000378, ПИ № 010460, ПИ
№ 483008, ПИ № 477046, намиращи се в землището на Свиленград, и през регулацията на
Свиленград, кв. Гебран, ул. Кавала между о.т.
№ 77, 80 и 655, които са изложени в сградата на
общината, стая 210. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
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смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
677
36. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен
проект по чл. 150 ЗУТ за инвестиционна инициатива на строеж „Електропроводна линия 20 kV
от ПИ 000072 на землище с. Кралево, община
Стамболово, до подстанция „Славяни“ на землище с. Славяново, община Харманли“, състоящ
се от: ПУП – парцеларен план и специализирана
план-схема; инвестиционен проект. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„ТУ и С“ на Община Харманли и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
551
28. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в
общината, стая 340, са изложени: „Проект за
специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ за участъците в урбанизираната територия
на гр. Шумен за ел. кабел САХЕкТ – 20 kV за
захранване на имот с идентификатор 83510.665.71
по кадастралната карта на Шумен, където ще
бъде разположена канална помпена станция № 2,
проект за ПУП – план за застрояване за имот с
идентификатор 83510.37.52 по кадастралната карта
на Шумен, където ще бъде разположена канална
помпена станция № 1, и ПУП – парцеларен план
по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците извън
урбанизираната територия на гр. Шумен за ел.
кабел САХЕкТ – 20 kV за захранване на имот
с идентификатор 83510.37.52 по кадастралната
карта на Шумен, местността Стража, където ще
бъде разположена канална помпена станция № 1,
всички част от проекта „Подобряване на водния
цикъл на гр. Шумен – II – етап.“ На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по проекта могат
да се правят в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
738
29. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в
общината, стая 340, е изложен проект за подробен устройствен план – план за регулация на
части от кв. 362а и 603 по регулационния план
на Шумен. С проекта се предлага да се промени
трасето на част от проектна улична отсечка в
обхват от ул. Кольо Фичето 2 до кръсовището
срещу ул. Дедеагач 12 (западен транспортен вход
на Гимназията по химическа промишленост). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по
проекта могат да се правят в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
739
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12. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2012 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 5.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1291/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Центъра за спешна медицинска помощ
чрез адвокат Ваня Куцарова и адвокат Павлина
Панайотова, София, бул. Васил Левски 129, срещу
Янка Илиева Дамянова чрез адвокат Георги Тошев,
Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 16 – партер;
Бойка Методиева Цигурийна чрез адвокат Георги Тошев, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман
16 – партер; Йорданка Костадинова Калайджийска
чрез адвокат Георги Тошев, Благоевград, ул. Цар
Иван Шишман 16 – партер; Катерина Костадинова
Попадийна чрез адвокат Георги Тошев, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 16 – партер.
Първо гражданско отделение, 70/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
556/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Пенка Иванова Чотова чрез адвокат
Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски
6, срещу Иван Стоянов Чотов чрез особен представител Стоян Иванов Джубелиев, Пазарджик,
ул. Цар Освободител 41; Красимир Стоянов Чотов,
Панагюрище, ул. Димчо Дебелянов 37.
Първо гражданско отделение, 174/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Марио Александров Кръстев чрез адвокат
Македони Бизов, София, ул. Алабин 33, ет. 2,
кантора 241, срещу Цветана Николова Кочева чрез
адвокат Стефан Даскалов, Перник, ул. Черешово
топче, бл. 2, ап. 15; Дора Ефремова Монева чрез
адвокат Стефан Даскалов, Перник, ул. Черешово
топче, бл. 2, ап. 15; Евгения Върбанова Кочева
чрез адвокат Стефан Даскалов, Перник, ул. Черешово топче, бл. 2, ап. 15; Правда Недялкова
Митева чрез адвокат Стефан Даскалов, Перник,
ул. Черешово топче, бл. 2, ап. 15; Цецка Петкова
Кочева чрез адвокат Стефан Даскалов, Перник,
ул. Черешово топче, бл. 2, ап. 15; Борислав Петков
Кочев чрез адвокат Стефан Даскалов, Перник,
ул. Черешово топче, бл. 2, ап. 15; и трета страна
Найден Георгиев Минев, с. Рударци, област Перник; Живко Найденов Георгиев, с. Рударци, област
Перник; Васил Найденов Георгиев, с. Рударци,
област Перник; Димитър Данев Рангелов, с. Рударци, област Перник; Райна Данева Видинова,
с. Рударци, област Перник; Малинка Стоименова
Рангелова, с. Рударци, област Перник; Божидар
Борисов Данев, с. Рударци, област Перник; Да-
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ниела Борисова Стоилова, с. Рударци, област
Перник; Богомила Данева Богоева, с. Мърчаево,
област София.
Първо гражданско отделение, 594/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2274/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; „Агрокомерс“ – АД,
чрез адвокат Веселин Ненов, София, бул. Димитър
Петков 111 – 113, ет. 4, ап. 11; „Инитиум“ – ЕООД,
чрез адвокат Ралица Негенцова, София, бул. Александър Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 729/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1891/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община Созопол чрез адвокат Грета
Ганева, София, ул. Цар Асен 88, ет. 2, ап. 4, срещу
Българската православна църква – настоятелство
на храм „Свети Георги“ – Сливенска епархия, чрез
адвокат Здравка Марчева, Бургас, ул. Сердика
2Б, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 739/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Пиринка Александрова Горанова,
София, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 6-Е, ет. 2, ап. 91,
срещу Михаил Александров Кърлин, София,
ул. Сан Стефано 9а, ет. 2 (надпартерен).
Второ гражданско отделение, 937/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
634/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Борис Иванов Станчев чрез адвокат Ангел
Ангелов, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
ет. 4, офис 2, срещу Ивелина Руменова Маринова
чрез адвокат Мадлен Славова, Варна, ул. Драган
Цанков 2; Силвия Руменова Иванова, Добрич,
ж.к. Балик 35, вх. Б, ет. 2, ап. 5; Елица Руменова
Джамбазова чрез адвокат Ренета Христова, Варна,
ж.к. Владислав Варненчик 79; Галина Руменова
Иванова чрез адвокат Ренета Христова, Варна,
ж.к. Владислав Варненчик 79.
Второ гражданско отделение, 957/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от „Фарма – Сис“ – ООД, чрез адвокат Руслава
Гаврилова, Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов
5, кантора 8, срещу Диян Петров Георгиев чрез
адвокат Гинка Друмева, Добрич, ул. Д-р Иван
Пенаков 16.
Второ гражданско отделение, 958/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Величко Михайлов Иванов чрез адвокат
Каталин Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82;
Росица Петрова Иванова чрез адвокат Каталин
Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82, срещу
Марийн Андреа Константинов чрез особен представител Владимира Няголова, Русе, ул. Хан Ас-
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парух 32; Саша Андрю Константинов чрез особен
представител Владимира Няголова, Русе, ул. Хан
Аспарух 32; Марк Александър Константинов чрез
особен представител Владимира Няголова, Русе,
ул. Хан Аспарух 32.
Второ гражданско отделение, 1100/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1006/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Галина Маринова Христова чрез адвокат
Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72, вх. В,
ет. 2, ап. 10; Мара Георгиева Христова чрез адвокат
Елена Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72, вх. В,
ет. 2, ап. 10, срещу Софка Тодорова Матева чрез
Красимир Костов Калоянов, Варна, кв. Аспарухово,
ул. Маркови кули 39, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1115/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1333/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Язов – Т“ – ООД, чрез адвокат Катерина Христова, Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2,
срещу „Еврогруп – 33“ – ЕООД, чрез адвокат
Иван Маринов, Пловдив, ул. Райчо Даскалов 72,
ет. 2, офис 10.
Второ гражданско отделение, 1131/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3205/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стойка Йорданова Петрова, София,
кв. Драгалевци, ул. Маточина 9; Весела Стоянова
Байкушева, София, кв. Драгалевци, ул. Маточина
9; Анета Стоянова Петрова, София, кв. Драгалев
ци, ул. Маточина 9; Борислав Стоянов Петров,
София, кв. Драгалевци, ул. Маточина 9; Николина Георгиева Иванова, София, кв. Драгалевци,
ул. Ябълкова градина 36; Виолета Георгиева
Стоянова, София, кв. Драгалевци, ул. Здравец 1,
срещу Райна Кирилова Андреева чрез адвокат Маргарита Рангелова Козалиева, София, ул. Гладстон
9, ет. 2; Ева Владимирова Андреева чрез адвокат
Маргарита Рангелова Козалиева, София, ул. Гладстон 9, ет. 2; Весела Владимирова Андреева чрез
адвокат Маргарита Рангелова Козалиева, София,
ул. Гладстон 9, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 299/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3194/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румен Михайлов Савев, Радомир,
ж.к. Арката, бл. 34, ет. 4, ап. 12, срещу поделение
46700, Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 728/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
бул. Македония 3, срещу Стоянка Стоянова Проданова чрез адвокат Жанета Алдинова, Ямбол,
ул. Ж. Папазов 14, ет. 3, кантора 306.
Четвърто гражданско отделение, 747/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13105/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Националния дворец на децата чрез
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адвокат Янко Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2,
кантора 11, срещу Стелиянка Мичева Игнатова
чрез адвокат Ренета Станчева, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 3, офис 17.
НА 6.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 132/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Мехмед Гьокай чрез адвокат Цвета Якимова,
Шумен, бул. Съединение 68, ет. 1, ап. 3, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, Ловеч;
Семра Турхан чрез адвокат Стефка Спиридонова,
Ловеч, адвокатска колегия, и контролираща страна
Община Летница, област Ловеч.
Първо гражданско отделение, 1707/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2715/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Адриан Петров Петров чрез адвокат
Галя Грошлева, София, ул. Владайска 35, ет. 3,
кантора 3; Верка Кирилова Димитрова чрез адвокат
Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4, кантора
415; Ивайло Димитров Петров чрез адвокат Галя
Грошлева, София, ул. Владайска 35, ет. 3, кантора 3; Ирина Любомирова Амириду чрез адвокат
Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4, кантора
415; Нели Михайлова Йотова чрез адвокат Плугчиева, София, бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 415;
Калоян Петров Господинов, София, ж.к. Младост
4, бл. 486, вх. 2, ет. 4, ап. 25; Виктория Петрова
Трайкова чрез адвокат Анатолий Леков, София,
бул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, кантора 435, срещу
Йорданка Димитрова Алексиева чрез адвокат
Белкова, София, ул. Пиротска 9, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 314/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Владимир Димитров Петров чрез адвокат
Стоянова, Поморие, ул. Княз Борис І № 63; Капка
Михайлова Даскалова чрез адвокат Стоянова,
Поморие, ул. Княз Борис І № 63; Красимир Димитров Даскалов чрез адвокат Стоянова, Поморие,
ул. Княз Борис І № 63; Станка Петрова Петрова
чрез адвокат Стоянова, Поморие, ул. Княз Борис І
№ 63, срещу Весела Костадинова Тетрадова чрез
адвокат Тетрадова, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1;
Гина Георгиева Стоянова, с. Каменар, област
Бургас, ул. Европа 14; Еленка Василева Джисова,
Поморие, ул. П. Волов 39А; Надежда Костова Вълчева чрез адвокат Харизанов, Поморие, ул. Княз
Борис І № 63; Светлана Костадинова Жилкова
чрез адвокат Тетрадова, Бургас, ул. Сердика 2Б,
ет. 1; Тодорка Василева Параскова, Бургас, к-с
Лазур, бл. 57, вх. Г, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 870/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6405/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Владимир Иванов Калчев чрез адвокат
Чечов, София, ул. Цар Асен 5, ет. 1; Иржи Петков
чрез адвокат Русев, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
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кантора 11; Сузана Копецка чрез адвокат Русев,
София, ул. Лавеле 32, ет. 2, кантора 11; Яна Петкова
чрез адвокат Русев, София, ул. Лавеле 32, ет. 2,
кантора 11, срещу Атанас Стефанов Калчев чрез
адвокат Кирилов, София, ул. Цар Иван Шишман
35, ет. 3, ап. 10; Иван Стефанов Калчев чрез адвокат Кирилов, София, ул. Цар Иван Шишман
35, ет. 3, ап. 10; Йордан Стефанов Калчев чрез
адвокат Кирилов, София, ул. Цар Иван Шишман
35, ет. 3, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 485/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2005/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Костадин Неделчев Стоянов чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
10; Димитричка Янкова Стоянова чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Владислав 10, срещу
Гинка Иванова Георгиева чрез адвокат Стефан
Стефанов, Варна, бул. Съборни 31А.
Първо гражданско отделение, 513/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4399/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Методи Георгиев Стоянов чрез адвокат Павел Занев, София, ул. Любен Каравелов
25, ет. 2, ап. 5; Йордан Цветанов Стоянчов чрез
адвокат Павел Занев, София, ул. Любен Каравелов
25, ет. 2, ап. 5, срещу „Корект Стар“ – ЕООД,
чрез адвокат Даниел Асенов, София, ул. Алабин
27, ет. 3; „Булриб“ – ООД, София, бул. Генерал
Тотлебен 63.
Първо гражданско отделение, 568/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2020/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йорданка Димитрова Плохих чрез адвокат
Галя Маринова, Варна, ул. Баба Тонка 14 Б; Георги Димитров Сотиров чрез адвокат Красимира
Стефанова, Варна, ул. Котел 4, срещу Радосвета
Кирилова Гунчева чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Анка Сидерова Георгиева чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни
23; Донка Сидерова Кирова чрез адвокат Фанка
Димитрова, Варна, бул. Съборни 23; Марийка
Иванова Гунчева чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав Варненчик 21,
ет. 2, ап. 4; Михаил Кирилов Гунчев чрез адвокат
Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Владислав
Варненчик 21, ет. 2, ап. 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 549/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Шукри Рамадан Карахалил, Асеновград,
кв. Долни Воден, ул. Бор 9; Сеферие Ахмед Карахалил, Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Бор 9,
срещу Йълмаз Шукри Изет чрез адвокат Крум
Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5; Гюлназ
Шукри Кочанджъ чрез адвокат Крум Георгиев,
Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5.
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Второ гражданско отделение, 613/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
58/2011 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Йосиф Асенов Йосифов, гр. Омуртаг, ул. Вардар 51; Сийка Иванова Йорданова,
гр. Омуртаг, ул. Вардар 51, срещу Ангел Асенов
Йосифов чрез адвокат Валентина Ангелакидис,
гр. Омуртаг, ул. Иван Вазов 3.
Второ гражданско отделение, 833/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2011 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Наско Ангелов Иванов, Харманли,
ул. Акация 4; Ана Огнянова Иванова, Харманли,
ул. Акация 4, срещу Росица Михайлова Антонова,
Харманли, ул. Акация 2; Михаил Христов Антонов,
Харманли, ул. Акация 2; Антон Михайлов Антонов,
Харманли, ул. Акация 2; Димитър Михайлов Антонов, Харманли, ул. Акация 2; Мирослав Михайлов
Антонов, Харманли, ул. Акация 2.
Второ гражданско отделение, 971/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2011 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Хурие Идризова Еминова, с. Звънарци,
област Разград, ул. Надежда 9; Галиб Идризов
Яшаров, с. Звънарци, област Разград, ул. Кирил
и Методий 29, срещу Лебибе Ящар Белберова,
Русе, ул. Николаевска, бл. Толбухин 109, вх. Д,
ет. 7; Юзеир Федаил Яшар, с. Звънарци, област
Разград; Али Яшаров Идризов, с. Звънарци, област Разград, ул. Кирил и Методий 38; Ридван
Алиев Идризов, с. Звънарци, област Разград,
ул. Кирил и Методий 38; Рейхан Али Яшар, Русе,
ул. Слави Шкаров 5, вх. 2, ет. 7, ап. 19; Ефраим
Яшаров Идризов, с. Звънарци, област Разград,
ул. Люлин 5; Себиле Федаил Раим, с. Бисерци,
област Разград.
Второ гражданско отделение, 980/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пепи Михайлова Деспотова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Велян Веселинов Деспотов чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Вехра Веселинова Деспотова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Ги Жорж Веселин Симоне чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Лиляна Атанасова Тановски чрез
адвокат Ралица Негенцова, София, бул. Александър
Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24; Атанас Стойчев
Иванов чрез адвокат Светла Йорданова Михайлова,
София, ул. Лавеле 16, ап. 104.
Второ гражданско отделение, 1025/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
525/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от БРСП „Автоелектроника“, Пловдив,
бул. Кукленско шосе 23, срещу Мария Ангелова
Янева чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. 4; Соня Стефанова
Янева чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. 4; Лиляна Стефа-
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нова Молдованска чрез адвокат Никола Георгиев,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4; Йорданка
Янева Борисова чрез адвокат Никола Георгиев,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4; Елена
Иванова Петкова чрез адвокат Никола Георгиев,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4; Юлия
Николова Янева чрез адвокат Никола Георгиев,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4; Община
Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
Второ гражданско отделение, 1057/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11430/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зоя Георгиева Пешева чрез адвокат
Пена Димитрова Тотева, София, ул. Цар Асен 26,
ет. 1, срещу Павел Андреев Иванов чрез адвокат
Светослав Танчовски, София, ул. Алабин 52, ет. 2;
Спас Стефанов Спасов чрез адвокат Катя Кръстева
Ламбрева, София, ул. Хан Аспарух 18.
Второ гражданско отделение, 1181/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2802/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ерменка Стоилова Георгиева чрез
адвокат Недялка Христова Миланова, София, кв.
Горубляне, ул. Виднището 13, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“, София, ул. Сини вир
2 А; Столична община, район „Панчарево“, София,
ул. Московска 33; Илия Николов Илиев чрез адвокат Недялка Миланова, София, кв. Горубляне,
ул. Виднището 13.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 512/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
610/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Димитър Георгиев Щилянов, Хасково, ул. Македония 5; Ива Георгиева Георгиева,
Хасково, ул. Македония 5; Стайка Иванова Щилянова, Хасково, ул. Македония 5, срещу „Ер
Ауто“ – ЕООД, чрез представляващ Ердинч Кязим
Рамадан, Хасково, ул. Таню Войвода (Извор) 11,
ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 622/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3613/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Първа многопрофилна болница за
активно лечение – София“ – ЕАД, София, бул. Патриарх Евтимий 37, срещу Теодора Тодорова Спасова чрез адвокат Жана Иванова Кисьова, София,
ул. Неофит Рилски 13, вх. А, ет. 1; „Столичен
електротранспорт“ – ЕАД, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 193.
Четвърто гражданско отделение, 651/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6595/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Венета Атанасова Ливнова чрез адвокат
Милена Златкова, София, бул. Витоша 1А, ет. 2,
кантора 262; Марияна Атанасова Минкова чрез
адвокат Милена Златкова, София, бул. Витоша
1А, ет. 2, кантора 262, срещу Николай Любомиров Тодоров чрез адвокат Иван Миланов Лазов,

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

София, бул. Васил Левски 59, ет. 1; Маргарита
Цветанова Цветкова чрез адвокат Иван Миланов
Лазов, София, бул. Васил Левски 59, ет. 1.

бул. Сливница 59Б, ап. 21, ет. 3, срещу Людмила
Вичева Колева чрез адвокат Стефан Стефанов,
Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 689/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Волонтер“ – ЕООД, представлявано
от управителя Валери Поповски, Благоевград,
ул. Иван Михайлов 2, ет. 1, срещу Лилия Илиева
Ичева чрез адвокат Борислав Петров Борисов,
Благоевград, ул. Тодор Александров 12; Мила Ангелова Русева чрез адвокат Михаела Аршинкова,
Благоевград, адвокатска колегия; Димитър Стойчев
Христов чрез адвокат Борислав Петров Борисов,
Благоевград, ул. Тодор Александров 12; Ангел Димитров Русев чрез адвокат Михаела Аршинкова,
Благоевград, адвокатска колегия; Елиана Стоименова Масева, Благоевград, ул. Свети Иван Рилски
16, ет. 2; Стоимен Христов Марков, Благоевград,
ул. Свети Иван Рилски 16, ет. 2; Надежда Андонова Събева чрез адвокат Михаела Аршинкова,
Благоевград, адвокатска колегия; Кирил Андонов
Ичев, Благоевград, ул. Иларион Макариополски 3;
Михаил Лефтеров Ичев, Благоевград, ул. Охрид 6,
ет. 1; Магдалена Ангелова Съртоева чрез адвокат
Михаела Аршинкова, Благоевград, адвокатска
колегия.

Първо гражданско отделение, 777/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1151/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Струматекс“ – АД, чрез адвокат
Михаела Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, срещу Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
чрез Валери Бориславов Смиленов – областен
управител на административен център Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9; Министерството
на образованието, младежта и науката, София,
бул. Княз Дондуков 2А; Професионална гимназия по текстил и облекло, представлявана от
директора Янко Кирилов Иванов, Благоевград,
ул. Васил Левски 60.

Четвърто гражданско отделение, 726/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11186/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония 3, срещу Владислав Йолов
Йолов чрез адвокат Живка Русенова Сланчева,
София, пл. Райко Даскалов 4, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 819/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11150/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
София, бул. Македония 3, срещу Ненка Павлова
Сучкова, София, ж.к. Дървеница, бл. 35, вх. В,
ет. 7, ап. 83.
НА 7.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 339/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Здравка Димитрова Пейкова чрез
адвокат Росен Чобанов, София, бул. Витоша 1,
вх. А, ет. 3, кантора 366, срещу Методи Петров
Стоичков чрез адвокат Ирина Михайлова Стоева,
София, ул. Сан Стефано 17, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 345/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
676/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Младен Ангелов Тофтисов чрез адвокат Мариана Кирчева Деведжиева, Варна, бул. Сливница
59 Б, ап. 21, ет. 3; Христо Ангелов Тафтисов чрез
адвокат Мариана Кирчева Деведжиева, Варна,

Първо гражданско отделение, 787/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
984/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Централен кооперативен съюз, София,
ул. Г. С. Раковски 99, срещу „Специализирани
болници за рехабилитация – Национален комплекс“ – ЕАД, чрез адвокат Василена Пенова,
София, ул. Солунска 34, ап. 11; и трета страна
Министерство на здравеопазването, София, пл.
Света Неделя 5.
Първо гражданско отделение, 886/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Феста холдинг“ – АД, чрез адвокат
Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7,
срещу „Ер Си Ем Инвест“ – ООД, чрез адвокат
Ивайло Пенов, Варна, бул. Мария-Луиза 9, ет. 6;
ТПК „Младост“ чрез адвокат Людмил Петранов,
Варна, ул. Христо Самсаров 57.
Първо гражданско отделение, 905/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
97/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Митко Петков Стоев чрез адвокат Стефан
Красимиров Стефанов, Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 19, срещу „Р – Транс“ – ЕООД,
чрез адвокат Миглена Нанчева Цветкова, Враца,
ул. Тракия 14.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 735/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9300/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Костадин Асенов Константинов чрез адвокат
Мирела Станкова, София, ул. Любен Каравелов
73, ет. 3, ап. 5; Снежанка Костадинова Константинова-Петкова чрез адвокат Мирела Станкова,
София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Вера
Костадинова Константинова чрез адвокат Мирела
Станкова, София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3,
ап. 5; Велин Александров Велев чрез адвокат Мирела Станкова, София, ул. Любен Каравелов 73,
ет. 3, ап. 5; Ганка Георгиева Бончева чрез адвокат
Мирела Станкова, София, ул. Любен Каравелов 73,
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ет. 3, ап. 5, срещу Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, София,
кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 14.
Второ гражданско отделение, 899/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
546/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил Павлов Диев, Карлово, ул. Ангел
Кънчев 11, вх. Б, ет. 3, срещу Цеца Иванова Иванова, Сопот, бул. Иван Вазов 3, вх. В, ет. 2, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 1036/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
506/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стефан Димитров Нушев чрез адвокат
Евгения Бързанова, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8,
ет. 2, офис 11, срещу Николета Георгиева Петкова
чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1117/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2003 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Христо Петров Стаматов чрез адвокат
Станко Кидиков, Пловдив, ул. Драган Цанков 27;
Фани Христова Стаматова чрез адвокат Станко
Кидиков, Пловдив, ул. Драган Цанков 27, срещу
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1; Павлина
Василева Колева, Пловдив, ул. Йоан Екзарх 14,
ет. 4, ап. 62; Николаос-Атанасиос Георгиос Димадис
чрез адвокат Петър Маламов, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 2; Димитър Петков Илиев чрез адвокат
Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко Каравелов
24, ет. 2; Елена Атанасова Стаматова, Пловдив,
ул. Княз Александър I № 26; Диана Атанасова
Маринова чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 24, ет. 2; Елена Георгиева
Коматова чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 24, ет. 2; Елена Емилова
Маринова, Пловдив, ул. Елбрус 6; Антон Стаматов
Стаматов, Пловдив, ул. Княз Александър I № 26;
Никола Стаматов Стаматов, Пловдив, ул. Княз
Александър I № 26; Даниела Антонова Антонова
чрез адвокат Георги Иванов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, партер; Александър Димитров Илиев
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2; Таня Кирилова Гинева чрез
адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2; Красимир Йосифов Гайдаров
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2; Златка Ганчева Гайдарова
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2; Станка Иванова Димитрова
чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив, ул. Пет
ко Каравелов 24, ет. 2; Райна Иванова Иванова,
Пловдив, ул. Кап. Бураго 6; Георги Христосков
Димитров чрез адвокат Антоанета Баева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 24, ет. 2; Ванеса Иванова
Сапунджиева, Пловдив, ул. Кап. Бураго 6; Людмила Любомирова Барутчиева, Пловдив, ул. Янко
Сакъзов 25, ет. 4 актуален.
Второ гражданско отделение, 1149/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7970/2010 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Виолета Борисова Ангелова чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“ – Панчарево,
София, кв. Панчарево; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1610/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
759/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Георги Георгиев Калицин, с. Велика, община
Царево; Диана Иванова Калицин, Свиленград, ж.к.
Изгрев 2, вх. Б, ет. 6, ап. 46, срещу Ваня Любомирова Дилова, Варна, Царевец, бл. 11, вх. Д, ет. 5,
ап. 23; Веселин Тодоров Дилов, Варна, Царевец
11, вх. Д, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 1677/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ангел Василев Ангелов, Варна, ул. Алеко
Константинов 41, срещу Васил Кирилов Василев
чрез адвокат Стоянка Ганева, Варна, ул. Поп
Харитон 6; Тодорка Кирилова Василева, Варна,
ул. Алеко Константинов 41, Варна, ул. Алеко
Константинов 41.
Четвърто гражданско отделение, 593/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша
2, срещу Антонио Боянов Петрунов, София, ж.к.
Лагера, бл. 7, вх. Б, ет. ІІ, надпартерен, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 605/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2011 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „СУАБ – СБА“ – клон Видин, ул. Екзарх
Йосиф I № 23, срещу Георги Райчев Йорданов
чрез адвокат Надя Антонова, Видин, ул. Димитър
Маринов 6.
Четвърто гражданско отделение, 1306/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6443/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Столичен електротранспорт“ – ЕАД,
представлявано от Евгений Манолов Ганчев – изпълнителен директор, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 193, срещу Иван Елзов Илиев чрез адвокат
Борислав Златков, София, ул. Ангел Кънчев 25.
Четвърто гражданско отделение, 1428/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3249/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлия Георгиева Врана чрез адвокат
Елена Пенчева, София, бул. Стефан Стамболов 2,
ет. 2, ляво; Георги Николов Врана чрез адвокат
Елена Пенчева, София, бул. Ст. Стамболов 2,
ет. 2, ляво; Владимир Николов Врана чрез адвокат
Елена Пенчева, София, бул. Стефан Стамболов 2,
ет. 2, ляво; Анна Николова Врана чрез законния
си представител Лидия Димитрова Николова
чрез адвокат Елена Пенчева, София, бул. Стефан
Стамболов 2, ет. 2, ляво, срещу Диана Петрова
Петрова чрез адвокат Албена Добрева, София,
ул. Васил Кирков 21, офис 1 – партер.
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Четвърто гражданско отделение, 1472/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1587/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Пристанище Варна“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Данаил Стоянов
Папазов, Варна, пл. Славейков 1, срещу Йорданка
Христова Георгиева, Варна, ул. Нидерле 3, ап. 2
А (сем. Филка Болова).
Четвърто гражданско отделение, 1496/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12624/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на отбраната, София,
ул. Дякон Игнатий 3, срещу Владислав Маринов
Маринчев, Варна, ул. Македония 23.
Четвърто гражданско отделение, 1640/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
981/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселин Диков Дилков чрез адвокат
Мариана Айдарова, София, бул. България 1, ет. 8,
ст. 14; Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 8.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 412/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1331/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иванка Иванова Калудова чрез адвокат
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5,
офис; Надежда Христова Калудова чрез адвокат
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5,
офис 1, срещу Йордан Тонов Милушевски чрез
адвокат Калудов, Варна, бул. Съборни 10; Софка
Тодорова Милушева чрез адвокат Калудов, Варна,
бул. Съборни 10.
Първо гражданско отделение, 694/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Петър Климентов Панайотов чрез
адвокат Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3,
срещу Димитър Петров Панайотов чрез адвокат
Захаринов, Дупница, ул. Бенковски 3.
Първо гражданско отделение, 720/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2084/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Клавдия Александрова Радушева чрез
адвокат Кунев, Варна, ул. Драгоман 43, срещу
Даниела Рашева Стойчева чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, офис 35;
Йордан Асенов Стойчев чрез адвокат Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 777/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
952/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Зоя Йорданова Лачева, Благоевград,
ул. Тодор Александров 106, ет. 3; Димитър Тодоров
Лачев, Благоевград, ул. Тодор Александров 106,
ет. 3, срещу Борислав Христов Лазаров, Благоевград, ул. Тодор Александров 106, ет. 1; Васка
Йорданова Лазарова, Благоевград, ул. Тодор
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Александров 106, ет. 1; Ели Христова Лазарова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 106, ет. 1;
Христо Борисов Лазаров, Благоевград, ул. Тодор
Александров 106, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 807/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5386/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодорка Борисова Димитрова чрез адвокат
Десислава Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1,
ап. 2, срещу Нели Христова Симеонова, София,
ул. Криволак 59, ет. 3, ап. 7; Ивайло Симеонов
Симеонов, София, ул. Криволак 59, ет. 3, ап. 7;
Мария Симеонова Бранкова, София, ул. Криволак
59, ет. 3, ап. 7; Емил Михайлов Иванов, София,
кв. Красна поляна – І част, бул. Вардар, бл. 38А,
вх. А, ап. 4; Илиана Михайлова Иванова, София,
кв. Красна поляна – І част, бул. Вардар, бл. 38А,
вх. А, ап. 4; Христо Кирилов Симеонов, София,
ул. Велико Търново 35, и трета страна Любомир
Крачунов Резашки, София, ул. Крум Попов 46.
Второ гражданско отделение, 870/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11549/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Евгения Спасова Джамова, София,
ул. Летоструй 5, срещу Виолетка Миланова Костова, София, ул. Летоструй 5; Снежана Борисова
Димитрова, София, ул. Летоструй 5; Георги Борисов
Костов, София, ул. Летоструй 5.
Второ гражданско отделение, 889/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Ахмед Риза Пътърлъ чрез адвокат
Милена Мангинова, Сливен, ул. Хаджи Димитър
1-1; Джумазие Халит Пътърлиева чрез адвокат
Милена Мангинова, Сливен, ул. Хаджи Димитър
1-1, срещу Хюсеин Али Пътърлъ, с. Ябланово,
област Сливен, ул. Петър Берон 9; Али Хюсеин
Пътърлъ, с. Ябланово, област Сливен, ул. Петър
Берон 9; Хатидже Хюсеинова Османлъ, с. Ябланово, област Сливен, ул. Люляк 20; Фатме Хюсеин
Велиева, с. Ябланово, област Сливен, ул. Никола
Йонков Вапцаров 5.
Второ гражданско отделение, 986/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2272/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Снежана Маринова Тодорова, с. Владая,
област София, ул. Приплат 30, срещу Общинска служба по земеделие „Овча купел“, София,
бул. Цар Борис IІІ № 136Б; Борислав Георгиев
Тодоров, с. Владая, област София, ул. Приплат
30; Столична община, район „Витоша“, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1415/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
94/2010 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Николай Димитров Николов, София,
ул. Пет могили 16; Живка Симеонова Николова,
София, ж.к. Западен парк, бл. 83, ет. 2, ап. 8,
срещу Тодор Димитров Грозданов, Костинброд,
ул. Охрид 22.
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Четвърто гражданско отделение, 171/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
987/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гергана Стоянова Костадинова, Варна,
ул. Подполковник Калитин 18, ет. 8, ап. 31, срещу
Стелияна Николаева Димитрова лично и със съгласието на законния представител Елица Пенева
Пейчева, Варна, ул. Подвис 27, вх. Б, ет. 8, ап. 76,
и контролираща страна дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 467/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3484/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, София, пл. Славейков
6, срещу Анка Петрова Дечева, София, ж.к. Света
троица (Вълчо Иванов), бл. 377, вх. Г, ап. 62; Петър
Стоянов Петров, София, ж.к. Света троица (Вълчо
Иванов), бл. 377, вх. Г, ап. 62; Илия Николов Динев, с. Кокаляне, област София, ул. Държов дол
10; Ганка Петрова Динева, с. Кокаляне, област
София, ул. Държов дол 10.
Четвърто гражданско отделение, 497/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
507/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Таня Желева Маринова чрез адвокат
Жельо Маринов, Пловдив, ул. Опълченска 10;
Жанета Димитрова Маринова чрез адвокат Жельо
Маринов, Пловдив, ул. Опълченска 10, срещу Иван
Тодоров Рогошев чрез адвокат Пенка Славова
Георгиева, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 98,
ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 534/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6494/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Карго партнер“ – ЕООД, София,
бул. Христофор Колумб 64, София Еърпорт център,
сграда 3, вход 4, офис R, срещу Ивелина Христова
Христова, София, ж.к. Сухата река, бл. 52, вх. В.
Четвърто гражданско отделение, 707/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Иванка Йорданова Шалева чрез адвокат
Янко Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора
11, срещу Професионална гимназия – Бобов дол,
ж.к. Миньор.
Четвърто гражданско отделение, 755/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1240/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – София,
чрез ТД на КУИППД – Пловдив, чрез юрисконсулт
Георги Чобанов, Пловдив, бул. Санкт Петербург
55, срещу Живко Жеков Жеков чрез адвокат Татяна Аспарухова Каменова, Пловдив, бул. Шести
септември 160, ет. 3, ап. 34; Емилия Русева Жекова чрез адвокат Татяна Аспарухова Каменова,
Пловдив, бул. Шести септември 160, ет. 3, ап. 34;
Жеко Живков Жеков чрез особен представител
Светлана Славчева Калпакчиева, Пловдив, ул. Ге-
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орги Бенковски 7, ет. 1, офис 1А; и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 795/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12931/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлия Славчева Иванова чрез адвокат
Десислав Димов, София, бул. Христо Ботев 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 12, срещу Бисер Стойнев Иванов
чрез адвокат Георги Митрев, София, бул. Христо
Ботев 12; и страна АСП – ДСП „Костинброд“, Костинброд, ул. В. Чакалов 5; АСП – ДСП „Младост“,
София, ж.к. Младост 1, бивше 29 ОДЗ.
НА 12.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1032/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
539/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Маргарита Николова Терзийска, Благоевград, ул. Даме Груев 32, вх. В, ет. 8, ап. 15,
срещу Генчо Мирчев Величков, чрез Венцислав
Величков, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 7, вх. А,
ет. 5, ап. 13; Кремена Николова Шарова, Благоевград, ул. Даме Груев 32, вх. В, ет. 8, ап. 15;
Иван Николов Митов, Благоевград, ул. Даме
Груев 32, вх. В, ет. 8, ап. 15; Струмка Иванова
Митова чрез адвокат Йорданка Стойчева, Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 1; Божидар Иванов
Митов, с. Рилци, област Благоевград; Венцислав
Мирчев Величков, Благоевград, ж.к. Еленово,
бл. 7, вх. А, ет. 5, ап. 13; Александър Василев
Манов, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 25, вх. А,
ап. 4; Галина Василева Мавродиева, Благоевград,
ул. Пере Тошев 6, ет. 2, ап. 3; Миропа Петрова
Евтимова, Благоевград, ул. Цв. Аврамов 21; Радой
Петров Митов, Благоевград, ул. Станой Крекмански 15; Стоимен Петров Митов, с. Рилци, област
Благоевград; Мария Методиева Митова, с. Рилци, област Благоевград; Георги Петров Митов,
с. Рилци, област Благоевград; Иван Богомилов
Митов, с. Рилци, област Благоевград ; Николай
Богомилов Митов, с. Рилци, област Благоевград;
Румяна Илиева Десподова, Русе, алея Ела 4,
вх. 1, ет. 3, ап. 12; Александър Стойчев Десподов,
Русе, алея Ела 4, вх. 1, ет. 3, ап. 12; Десислава
Стойчева Десподова, Русе, алея Ела 4, вх. 1, ет. 3,
ап. 12; Анка Михайлова Трифонова, Благоевград,
ул. Струма 9, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Кръстьо Благоев
Трифонов, Благоевград, ул. Струма 9, вх. Б, ет. 1,
ап. 1; Михаела Благоева Трифонова, Благоевград,
ж.к. Еленово 113, ет. 4, ап. 11.
Второ гражданско отделение, 1098/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Марин Запрянов Михайлов, с. Цалапица,
област Пловдив; Ивана Рангелова Почилеева,
с. Цалапица, област Пловдив, срещу Босила Запрянова Моллова чрез адвокат Гергина Моллова,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 41; Ирина Запрянова
Добрева чрез адвокат Гергина Моллова, Пловдив,
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ул. Христо Г. Данов 41; Йордана Запрянова Иванова чрез адвокат Гергина Моллова, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 41.
Второ гражданско отделение, 1215/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 560/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Мес – ко“ – ЕООД, Петрич, ул. Места 15, срещу
„Ейнджъл – Руско Енчев – Радиани“ – ЕООД,
чрез адвокат Тодор Кайров, София, бул. Витоша
1 А, ет. 3, кантора 320.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 748/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1243/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2, срещу Иво Георгиев Баев чрез адвокат
Васил Серафимов Василев, Пловдив, бул. Шести
септември 158.
Трето гражданско отделение, 898/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Славчо Георгиев Митрев чрез адвокат
Лилия Лалова, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53, Дом „Левски“, ет. 2, стая 10, срещу „Близу
Медия енд Броудбенд“ – ЕАД, чрез процесуален
представител Явор Захариев, София, ул. Никола
Габровски 83.
Трето гражданско отделение, 999/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Емил Бориславов Памихов чрез адвокат
Лиляна Петрова, Варна, ул. Михаил Колони 15,
вх. А, ап. 3, срещу „Арго меритайм“ – ООД,
чрез адвокат Десислава Велчева Гинчева, Варна,
ул. Струга 50, подн. Б.
Трето гражданско отделение, 1101/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
137/2011 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Теменужка Юриева Читакова чрез
адвокат Владко Димитров Мерджанов, Пловдив,
ул. Полковник Бонев 5; Данчо Здравков Читаков
чрез адвокат Владко Димитров Мерджанов, Пловдив, ул. Полковник Бонев 5; Десислава Здравкова
Читакова чрез адвокат Владко Димитров Мерджанов, Пловдив, ул. Полковник Бонев 5; Фатма
Исеинова Читакова чрез адвокат Владко Димитров
Мерджанов, Пловдив, ул. Полковник Бонев 5; „Горубсо – Златоград“ – АД, представлявано от Ружа
Хитова Бодурова чрез адвокат Атанас Атанасов,
Смолян, ул. Дичо Петров 26, срещу ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс груп“, София, ул. Позитано 5, и
трета страна „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Трето гражданско отделение, 1139/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от София Георгиева Георгиева, с. Сланотрън,
ул. Първа 76, срещу „Гипс“ – АД, чрез адвокат Д.
Искренова, София, ул. Никола Славков 36.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 728/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1805/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Боян Христов Теохаров чрез адвокат
Андреева, Варна ул. Неофит Бозвели 13, ет. 2,
ап. 8, срещу Бранимир Димитров Хубанов чрез
адвокат Ананиева, Варна ул. Мария-Луиза 4, ет. 2,
ап. 2; Магдалена Иванова Жекова чрез адвокат
Ананиева, Варна ул. Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2;
Невяна Димитрова Македонска чрез адвокат
Ананиева, Варна ул. Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2;
Недялка Янакиева Хубанова чрез адвокат Ананиева,
Варна ул. Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1200/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Марин Йорданов Илиев чрез адвокат Кирил
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ет. 7,
ап. 21; Марийка Иванова Илиева чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ет. 7, ап. 21, срещу Иванка Георгиева Димитрова
чрез адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Радко
Димитриев 7, ет. 5, офис 1.
Първо гражданско отделение, 1414/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
144/2010 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Слави Илков Иванов чрез адвокат
Богдана Печилкова, Смолян, ул. Хан Аспарух 1,
бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу „Прогрес“ – АД, София,
район „Нови Искър“, ул. Кременица 12.
Първо гражданско отделение, 46/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1438/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Окръжен съюз на ТПК „Пловдив“,
представляван от председателя Христо Георгиев Караманов чрез адвокат Николай Вълчев,
Пловдив, ул. Белица 19, ет. 2, срещу Дойчин
Стоянов Дойчинов чрез адвокат Албена Йотова, Пловдив, бул. Шести септември 54, ет. 5,
офис. 10; Таня Радева Дойчинова чрез адвокат
Албена Йотова, Пловдив, бул. Шести септември
54, ет. 5, офис 10.
Първо гражданско отделение, 421/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3766/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пепи Тодорова Кацарова чрез адвокат
Антони Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28,
ет. 1, ап. 1, срещу Спаска Василева Кацарова чрез
адвокат Зина Йорданова, София, бул. Витоша 1
А, кантора 162.
Първо гражданско отделение, 609/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Рилка Преображенова Иванова, Монтана,
ул. Велико Търново 4, вх. Б, ап. 15; Нина Кръстева
Христова, Шумен, бул. Плиска 8, ет. 4, ап. 10;
Лилия Владимирова Симеонова, Варна, ул. Евлоги
Георгиев, бл. 23, вх. А, ап. 126; Петко Владимиров
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Христов, гр. Гулянци, област Плевен, ул. Васил
Левски 108, срещу Марийка Николова Тодорова,
Монтана, ул. Никола Вапцаров 187; Теменужка
Стаменова Младенова, София, ж.к. Надежда 2,
бл. 233, ет. 14, ап. 78; Николай Марков Младенов,
София, ж.к. Надежда 2, бл. 233, ет. 14, ап. 78;
Павел Рангелов Апостолов, София, ж.к. Красно
село, бл. 225, вх. Б, ет. 1, ап. 73; Татяна Павлова
Малчева, София, ж.к. Красно село, бл. 225, вх. Б,
ет. 1, ап. 73; Анна Георгиева Димитрова, София,
кв. Овча купел 1, бл. 406, вх. Б, ет. 1, ап. 13; Николай Георгиев Димитров, София, ж.к. Овча купел,
бл. 406, вх. Б, ет. 1, ап. 13; Камелия Светославова
Апостолова, Монтана, ж.к. Плиска, бл. 11, вх. В,
ет. 7, ап. 56; Екатерина Светославова Апостолова,
Монтана, ж.к. Плиска, бл. 11, вх. В, ет. 7, ап. 56;
Мария Георгиева Димитрова, Монтана, ул. Цар
Борис IІІ № 21, ап. 50.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 803/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
791/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Димитринка Кирилова Рибицова чрез особен
представител Димитър Върганов, Враца, ул. Мито
Цветков 2, кантора 13, срещу Иво Боянов Спасов
чрез адвокат Владимир Ценов Чернев, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502; Иван Маринов
Хаджиев, София, ж.к. Люлин 740, вх. Б, ет. 7,
ап. 28; Тихомира Бориславова Ковачева, Мездра,
ул. Първи май 58.
Трето гражданско отделение, 845/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Христо Колев Христов, Казанлък,
ул. Инж. Вожели, бл. 10, вх. А, срещу Русен
Колев Христов, Казанлък, ул. Тулово 17, вх. Б,
ет. 4, ап. 12; Николай Русенов Колев, Казанлък,
бул. Княз Александър Батенберг, бл. 38, вх. Г,
ет. 3, ап. 80.
Трето гражданско отделение, 924/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2011 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Община Кайнарджа чрез адвокат Иван
Антонов, Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2,
срещу Росица Димова Маринова чрез адвокат Даниела Стоянова, Силистра, ул. Илия Блъсков 17А.
Трето гражданско отделение, 937/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11603/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Климентов Робев, София,
ул. Баба Илийца 2, бл. 80 А, вх. 1, ет. 11, ап. 43,
срещу „ДСК Транс Секюрити“ – ЕООД, чрез адвокат Росен Воденичарски, София, ул. Бистрица
7, вх. А.
НА 14.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 263/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
483/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Алфа БГ – ГБ“ – ООД, чрез адвокат Васил
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Киров, София, ул. Отец Паисий 78, ет. 2, ап. 7,
срещу Виолета Смилкова Силкова чрез адвокат
Пламен Николов, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53,
кант. 3; Александър Смилков Силков чрез адвокат Пламен Николов, Пловдив, ул. Р. Даскалов
53, кант. 3; Емил Смилков Силков чрез адвокат
Пламен Николов, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53,
кант. 3; Росица Горанова Радикова чрез особен
представител адвокат Недка Василева Пакулева,
Чепеларе, ул. Васил Дечев 25 А; Анка Асенова
Рекова, Чепеларе, ул. Христо Ботев 123; Надежда
Тодорова Влакхова, Чепеларе, ул. Христо Ботев 59;
Светла Горанова Шейтанова, Чепеларе, ул. Чернатица 27; Сийка Горанова Радикова-Кондакчиева,
Чепеларе, ул. Васил Гаджуров 36.
Първо гражданско отделение, 394/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2035/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Златни пясъци“ – АД, Варна, к. к. Златни пясъци, район „Приморски“, срещу Андрияс
Енгибаров Енгибаров чрез адвокат Мадлен Левон,
Варна, ул. Преспа 12.
Първо гражданско отделение, 785/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Бисерка Георгиева Кънчева-Хаущайн чрез
адвокат Грета Пенчева, Русе, ул. Александровска
63, ет. 3; Божидар Антонио-Кънчев Хаущайн чрез
адвокат Грета Пенчева, Русе, ул. Александровска
62, ет. 3, срещу Емилия Георгиева Кънчева чрез
адвокат Камелия Петрова Кожухарова, Русе,
ул. Александровска 80.
Първо гражданско отделение, 913/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2011 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Янка Голубинова Ганева чрез адвокат
Здравка Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7,
срещу Мими Голобинова Тодорова чрез адвокат
Даря Дончева, София, ул. Иван Денкоглу 30, ет. 1,
ап. к. 3; Лора Голобинова Тодорова чрез адвокат
Даря Дончева, София, ул. Иван Денкоглу 30,
ет. 1, ап. к. 3.
Първо гражданско отделение, 932/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1905/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Григоров Григоров чрез адвокат
Стефка Йорданова Костадинова, София, бул. Патриарх Евтимий 21Б, срещу Дориан Атанасов
Кръчмаров чрез адвокат Радан Кънев, София,
бул. Евлоги Георгиев, бл. 44, ет. 1 ап. 1; Ненка
Николова Козарева чрез адвокат Радан Кънев,
София, бул. Евлоги Георгиев, бл. 44, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 640/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Елена Атанасова Андонова чрез адвокат
Мая Владимирова, София, ул. Ами Буе 10, вх. А,
ет. 2, ап. 5, срещу VІІІ СОУ „Отец Паисий“ чрез
адвокат Йордан Александров, Монтана, ул. Граф
Игнатиев 10, ет. 2.
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Трето гражданско отделение, 791/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2820/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Симеон Николаос Папагеоргиус чрез
адвокат Васил Пехливанов, Пловдив, бул. Руски
15А, срещу Юлияна Иванова Гонева чрез адвокат
Стела Жекова, Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 3;
Мария Георгиева Запрянова, Пловдив, бул. Цар
Борис IІІ Обединител 138, вх. Г, ет. 4, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 863/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2011 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Илона Красенова Георгиева, Разград,
ж.к. Орел, бл. 5, вх. 4, ап. 9; Глория Красенова
Георгиева със съгласието на майка си и законен
представител Боянка Иванова Юрукова, Пловдив,
бул. Цариградско шосе 50, ет. 5, ап. 14, срещу
Красен Георгиев Димитров, Разград, ул. Абритус
29, вх. Б, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1731/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
574/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Пазарджик, бул. България
2, срещу Мария Кузева Димова, Пазарджик,
ул. Тракийска 36.
Четвърто гражданско отделение, 1900/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1892/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Михаил Иванов Михайлов чрез адвокат
Боян Владимиров Станев, София, ул. Кърниградска
5, ет. 3, ап. 6, срещу „Образцови аптеки“ – АД,
София, бул. Д-р Г. М. Димитров 1.
Четвърто гражданско отделение, 609/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
491/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Анка Колева Колева чрез адвокат Виктор
Трифонов Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов
7, вх. Б, ап. 2, срещу Тодор Стоянов Станков, Варна,
кв. Виница, ул. Св. Пр. Варненски 62.
Четвърто гражданско отделение, 628/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Алина Мартинова Щерева чрез адвокат
Мария Щерева, Момчилград, ул. Гюмюрджинска
40, ет. 1, срещу Община Русе, пл. Свобода 6, и
страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1653/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13652/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниела Георгиева Лунджова, София,
ж.к. Надежда 5, бл. 508, вх. 2, ап. 45; „Топлофикация
София“ – ЕАД, представлявано от Стоян Цветанов – изпълнителен директор, София, ул. Ястребец
23 Б, и трета страна „Техем сървисис“ – ЕООД,
София, ж.к. Слатина, ул. Проф. Г. Павлов 3.
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НА 15.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 947/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
716/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Антоанета Иванова Паскалева чрез адвокат
Станислав Рачовски, Варна, бул. Съборни 11, бл. 1,
ет. 1, ап. 1, срещу „Строителство и монтаж“ – ООД
чрез адвокат Владимир Йорданов, Варна, ул. Ангел
Георгиев 15А.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 948/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
589/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Даниел Димитров Димитров,
Велико Търново, ул. Краков 12, срещу „Конъри
Комерс“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Козлодуй 6.
Второ гражданско отделение, 951/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 384/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„БКС Асеновград“ – ЕООД, Асеновград, ул. Св.
Княз Борис I № 42, срещу Община Асеновград,
пл. Академик Николай Хайтов 9.
Второ гражданско отделение, 955/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1262/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Национален статистически институт,
София, ул. Панайот Волов 2, срещу Община
Приморско, ул. Странджа 16, и трета страна държавата чрез Министъра на регионалното развитие
и благоустройството, представлявана от областния
управител на област Бургас, ул. Цар Петър 1.
Второ гражданско отделение, 1135/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2011 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Йорданка Зафирова Петринска, с. Невестино,
област Кюстендил; Лъчезар Димитров Момчилов,
Перник, ул. Минск 13/13А, срещу Георги Петров
Ляшков, с. Егълница, област Перник; Венцислав
Георгиев Петров, Перник, ул. Сан Стефано 4; Чав
дар Георгиев Петров, Перник, ул. Кракра, бл. 61,
вх. В, ет. 6, ап. 70.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 380/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
768/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Близу Медиа Енд Броудбенд“ – ЕАД, чрез
адвокат Лора Георгиева, София, ул. Д-р Христо
Стамболийски 3, ет. 3, срещу Петя Милушева
Арабова чрез адвокат Наталия Кузминова-Янева,
Хасково, ул. Христо Ботев 1, ет. 4, стая 432.
Трето гражданско отделение, 844/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8241/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Димитров Костов чрез адвокат
Лидия Илиева Велкова, София, ул. Княз Борис I
№ 97, ет. 1, срещу Соня Цветанова Митрова чрез
адвокат Валери Иванов, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 30; Иван Никифоров Митров чрез
адвокат Валери Иванов, София, ул. Лавеле 32,
ет. 3, кантора 30.
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Трето гражданско отделение, 943/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
730/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Диана Димитрова Синадинова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилeндарски 33,
офис 33; Живка Иванова Благоева чрез адвокат
Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 475/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11800/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Херчеса България“ – ЕООД, чрез
адвокат Васил Иванов Стойчев, София, бул. Витоша 27, ет. 1, срещу Пенка Великова Великова чрез
адвокат Иван Божов, София, ул. Добри Войников
19, вх. 2, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 489/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Васил Василев Атанасов чрез адвокат
Георги Цеков Николов, Добрич, бул. Добруджа
28, ет. 2, стая 101; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 553/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
483/2010 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Общински футболен клуб „Сливен – 2000“ – Сливен, чрез адвокат Станислав
Маргаритов Рафаилов, Сливен, ул. Г. С. Раковски
19, ет. 3, срещу Марко Ганчев Марков чрез адвокат Петър Петков Величков, София, ул. Граф
Игнатиев 44, вх. А, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 574/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
767/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Радка Йорданова Коцева, Ботевград,
ул. Бенковска 17, ет. 3, ап. 3, срещу Ивайло Асенов
Иванов, Ботевград, ул. Цар Иван Шишман 17А,
вх. Б, ет. 2, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 582/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1444/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станимир Петров Пенев, София, ж.к.
Овча купел, бл. 524, вх. Г, ет. 1, срещу Столична
община, София, ул. Московска 33.
НА 19.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 964/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10193/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Теодора Маркова Тошева, София, ж.к.
Люлин, бл. 133, ет. 10, ап. 45, срещу Али Ларби
Хадежи, София (със съдебна поръчка); Дирекция
„Социално подпомагане“, район „Люлин“, София,
ж.к. Люлин, ул. 309 – бивше ОДЗ 23.
Трето гражданско отделение, 1171/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Христин Иванов Ненков чрез адвокат
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Кристина Семова, Бургас, пл. Баба Ганка 8, ет. 1;
Миглена Кузманова Абаджиева чрез адвокат Антонина Николова, Бургас, ул. Оборище 77, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 63/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
414/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитрина Костадинова Стоянова чрез
адвокат Иван Радиев Танев, Бургас, ул. Македония
61 – 63, офис 1, срещу ЕТ Александър Петров
Петров с фирма „Александър Петров – 2004“,
Черноморец, ул. Зорница 5; „Легатрон“ – ООД,
чрез адвокат Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро
6, ет. 4, ап. 11.
Първо търговско отделение, 150/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
355/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Е. ОН. България продажби“ – АД, Бойко
Димитрачков и Щефен Майвалд, Варна, район
„Владислав Варненчик“, Бизнес парк „Варна“,
сграда 6, срещу „Валентина 2000“ – АД, Варна,
ул. Цар Симеон Първи 2.
НА 20.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1444/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1538/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Зорка Василева Шекрова чрез адвокат
Стоянка Мънина, Варна, ул. Васил Друмев 40,
вх. Д, ет. 4, ап. 52, срещу Община Аврен, с. Аврен,
област Варна, ул. Тодор Ноев 8; Общинска служба
„Земеделие“, с. Аврен, област Варна.
Първо гражданско отделение, 1690/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
136/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Стефан Кирилов Иванов, Кресна,
ул. Разколска 5; Димитър Стефанов Иванов,
Кресна, ул. Разколска 5; Васил Стефанов Иванов,
Кресна, ул. Разколска 5, срещу „Тиса“ – ЕООД,
Кресна; Община Кресна, Кресна; РПК „Братски
труд“, Кресна.
Първо гражданско отделение, 746/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Лютфи Исмаилов Исмаилов чрез
адвокат Лазаров, Търговище, адвокатска колегия; Садкъ Исмаилов Исмаилов чрез адвокат
Лазаров, Търговище, адвокатска колегия, срещу
Анета Харизанова Верчева чрез адвокат Добрева,
Търговище, адвокатска колегия; Каймет Хюснева
Алиосманова чрез адвокат Добрева, Търговище,
адвокатска колегия; Рукие Арабаджъ чрез адвокат
Добрева, Търговище, адвокатска колегия; Севда
Харизанова Харизанова чрез адвокат Добрева,
Търговище, адвокатска колегия; Халиме Джамбулат чрез адвокат Добрева, Търговище, адвокатска
колегия; Хюсню Хюсиенов Мехмедов чрез адвокат
Добрева, Търговище, адвокатска колегия.
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Трето гражданско отделение, 1072/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2373/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росен Кирилов Христов чрез адвокат
Иван Гемков със съдебен адрес София, ул. Цар
Иван Шишман 3Б, ап. 4, срещу Володя Любомиров
Василев, София, ул. Любен Каравелов 50, вх. Б,
ет. 4, ап. 28; Деспина Георгиева Мутафчиева,
София, ул. Черковна 73, ет. 3, ап. 8; Константин
Кирилов Стоилов, София, ул. Черковна 73, ет. 3,
ап. 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 513/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1079/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Медицински университет – Пловдив“,
адвокат Момчил Мавров, Пловдив, ул. Христо
Данов 43, ет. 3, срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.
Второ търговско отделение, 135/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1453/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоян Маринов Стоянов чрез адвокат
Никола Янков, Пловдив, бул. Марица 102, срещу
„Бруната България“ – ООД, София, бул. Бъкстон
85; „ЕВН България топлофикация“ ЕАД, Пловдив,
ул. Васил Левски 236.
Второ търговско отделение, 883/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9/2011
по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Национална агенция за приходите, София,
бул. Княз Дондуков 52, срещу „Дервент“ – ООД,
чрез синдик Драгомир Григоров, Велико Търново,
ул. Самуил 6.
НА 21.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 209/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Самие Сабри Мехмед, Каварна, ул. Тунджа
9; Севил Сабри Баджъкоглу, Каварна, ул. Тунджа
9, срещу Бисер Николов Станков, с. Добрич, област Хасково, ул. Ивайло 25; Галина Рафаилова
Недялкова, с. Добрич, област Хасково, ул. Ивайло
25; Емил Николов Станков, с. Добрич, област
Хасково, ул. Ивайло 25.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1750/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Общински детски комплекс, Варна,
ул. Царибров 48, срещу Петя Илиева Антонова
чрез адвокат Златина Жожева, Варна, бул. Княз
Борис Първи 15.
Четвърто гражданско отделение, 1845/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Професионална гимназия „Христо
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Ботев“, Златоград, ул. Антим Първи 10, срещу
Тодор Цветков Доганов, Неделино, ул. Георги
Кирков 2а.
Четвърто гражданско отделение, 42/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Жечка Дичева Стойнова чрез адвокат
Марин Владимиров, София, бул. Априлов 12, срещу
Стефан Борисов Стойков чрез особен представител Иван Жалков, Габрово, ул. Евтим Дабев 6;
Цветанка Стефанова Борисова чрез адвокат Ганчо
Колев Георгиев, Габрово, ул. Априловска 12.
Четвърто гражданско отделение, 708/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Слави Димитров
Славов чрез адвокат Георги Цеков Николов, Доб
рич, бул. Добруджа 28, ет. 2, стая 101.
НА 22.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 897/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Иванка Заркова Въльовска чрез адвокат Петър
Петров, Враца, ул. Лукашов 10, срещу Николина
Заркова Цонкова, Враца, ул. Братя Миладинови
34, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1085/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3297/2000 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йоанна Здравкова Недкова чрез адвокат Соня Велкова, София, ул. Алабин 42, ет. 2;
Маргарита Трайкова Дудова чрез адвокат Соня
Велкова, София, ул. Алабин 42, ет. 2; Здравка
Маринова Драганова чрез адвокат Соня Велкова,
София, ул. Алабин 42, ет. 2; Борислав Маринов
Здравков чрез адвокат Соня Велкова, София,
ул. Алабин 42, ет. 2, срещу Марийка Славчева
Тодорова, София, ул. Княз Борис І № 185; Ивайло
Емилов Велков, София, ж.к. Люлин, бл. 422, вх. В,
ет. 5, ап. 50; Силвия Емилова Велкова, София,
ж.к. Люлин, бл. 422, вх. В, ет. 5, ап. 50; Петко
Михайлов Тодоров, София, ж.к. Левски – Зона В,
бл. 1, ет. 8, ап. 51.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 457/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1453/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Недялка Янчева Ламбова чрез адвокат
Юрий Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис І № 10,
вх. Б, ет. 1; Дафина Ламбова Николова чрез адвокат Юрий Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис
І № 10, вх. Б, ет. 1; Иван Ламбов Ламбов чрез
адвокат Юрий Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис
І № 10, вх. Б, ет. 1, срещу Ангел Сидеров Гецов,
с. Страхилово, област Велико Търново.
Четвърто гражданско отделение, 564/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
973/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Териториално поделение „Български пощи“ – Русе,
пл. Средец 1, ет. 4, срещу Росен Михайлов Ми-
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хайлов чрез адвокат Александър Ганчев, Русе,
ул. Църковна независимост 16, „Информационно
обслужване“ – АД, клон Русе, ет. 1, стая 12.
Четвърто гражданско отделение, 570/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1441/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Светлана Петкова Пейчева чрез адвокат
Вяра Мукова, София, ул. Марко Балабанов 4А
(стар 2), ет. 4; Йордан Александров Пейчев чрез
адвокат Вяра Мукова, София, ул. Марко Балабанов
4А (стар 2), ет. 4; Веселин Александров Пейчев чрез
адвокат Вяра Мукова, София, ул. Марко Балабанов
4А (стар 2), ет. 4, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33; Министерски съвет чрез главен
експерт Милена Великова, София, бул. Дондуков
1; областен управител – София, ул. Алабин 22, и
контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 100/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12703/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Борисов Георгиев чрез адвокат Верка Миленова, София, ул. Будапеща
32, срещу „Топлофикация София“ – АД, София,
ул. Ястребец 23.
Първо търговско отделение, 155/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 63/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Национална агенция за приходите, София, бул. Княз
Дондуков 52, срещу „Балканкар Холдинг“ – ЕАД,
в несъстоятелност със синдик Стоил Владимиров
Моллов, София, бул. Цар Борис ІІІ № 126.
Първо търговско отделение, 303/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
555/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, чрез адвокат
Светлана Дойчева, София, ул. Стефан Караджа 2,
срещу Мария Страхилова Атанасова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3; Божидара Иванова Ковачева чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3; Борислав Иванов Ковачев
чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3.
Първо търговско отделение, 377/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сдружение за напояване „Братушково“
чрез адвокат Людмила Данаилова, София, ул. Цар
Самуил 26 А, ет. 1, ап. 3, срещу Община Сливница
чрез адвокат Райчо Райчев, София, ул. П. Волов
31Б, ет. 1, офис 5.
НА 26.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1143/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Драгомир Борисов Цветков чрез адвокат Димитринка Костадинова-Методиева, Русе, ул. Любомир
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Пипков 2, ет. 4, срещу „Сиана комерс“ – ООД,
чрез адвокат Димитър Христов, Русе, ул. Петко
Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1.
Първо търговско отделение, 8/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 212/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Радослав Ненков Гайдарски, София, бул. Пенчо
Славейков 25, вх. А, ет. 2, срещу „Фанти“ – ЕООД,
с управител Георги Илиев Йорданов, Видин,
ул. Найчо Цанов 12.
Първо търговско отделение, 299/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2010 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Мария Стоянова Томова, Варна,
ул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 7, ап. 34, срещу
„Мартекс Фрут“ – ЕООД, в несъстоятелност, с
управител Тодор Георгиев Петков, гр. Гулянци,
ул. Индустриална 18; Антоанета Божидарова
Стойкова, синдик на „Мартекс Фрут“ – ЕООД,
в несъстоятелност, Плевен, ул. Иван Вазов 10А,
офис 14.
НА 27.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 966/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2613/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Симе Индъстри“ – ООД, с управителя Стиляна
Петрунова, София, ул. Асен Йорданов 12, срещу
БИЦ „Симе“ – изп. директор Магдалена Петрунова,
София, ул. Асен Йорданов 112; БИЦ „Симе“, в
несъстоятелност, синдик Росен Милошев, София,
ул. Асен Йорданов 11.
Второ търговско отделение, 237/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2306/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
ул. Света Неделя 7, срещу Татяна Велева Станева-Джиджева чрез адвокат Тодор Костадинов
Дашинов, София, ул. Средна гора 102, ап. 1;
„ЖМБ – 1“ – АД, чрез адвокат Стефан Павлов,
София, бул. Христо Смирненски 32.
НА 28.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 95/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2772/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Теодора Панова Георгиева, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 192, вх. А, ет. 3, ап. 5; Любен Йорданов Георгиев, Кюстендил, ул. Цар Освободител
192, вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу „ХДИ“ – ЗАД, София,
ул. Георги С. Раковски 99.
Второ търговско отделение, 105/2011, по ка
сационна жалба срещу решението по гр. дело
157/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Добротица БСК“ – АД, Добрич, бул. 25
септември 25, срещу „СОН – Гошев“ – ООД,
Добрич, бул. Трети март 52.
Второ търговско отделение, 119/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
849/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Стефан Николаев Маджаров, София,
бул. Васил Левски 69; Атанас Николаев Маджаров,
Пазарджик, ул. Ген. Гурко 38, срещу Мазен Карман
Мохамед, Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17 А.
Второ търговско отделение, 307/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 124/2010
по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Бриз“ – АД, Севлиево, ул. Ст. Пешев
133, срещу „Вени – Ковачеви“ – ООД, Севлиево,
ж.к. Димитър Благоев 1, вх. В, ет. 3, ап. 9.
Второ търговско отделение, 316/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 185/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Траянка Руменова Методиева чрез адвокат Иван
Йовчев, София, ул. Ивайло 29, ап. 1, срещу Застрахователно дружество „Булстрад Виена иншурънс
груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 341/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 478/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Заводпроект“ – ЕООД, София, ул. Генерал Гурко
12, срещу „Евробилд България“ – ООД, София,
ул. Дъбница 3 – 5, вх. Г, ап. 29.
Второ търговско отделение, 362/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2967/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Георги Лазаров Георгиев, с. Кирилово, област Ямбол; Райна Лазарова Тодорова,с. Кирилово, област
Ямбол; Иван Мариев Димитров, действащ със
съгласието на настойника Костадин Гергиев Атанасов, с. Кирилово, област Ямбол; Надка Лазарова
Тодорова, действаща със съгласието на настойника
Костадин Георгиев Атанасов, с. Кирилово, област
Ямбол; Стоянка Мариева Димитрова, действаща
със съгласието на настойника Костадин Георгиев
Атанасов, с. Кирилово, област Ямбол; Костадин
Георгиев Атанасов, с. Кирилово, област Ямбол,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София,
ул. Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 920/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Денекс“ – ООД, София, ул. Луи Айер 2,
срещу Национална агенция за приходите, София,
бул. Княз Дондуков 52; „Жерард“ – ЕООД, Сливен,
Индустриална зона Запад, ул. Старозагорско шосе.
НА 29.03.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 761/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Дарина Желкова Георгиева чрез адвокат
Илиана Борисова Мелконян, София, ул. Алабин
42, ет. 3; Йордан Василев Донев чрез адвокат
Илиана Борисова Мелконян, София, ул. Алабин
42, ет. 3; Спаска Тодорова Донева чрез адвокат
Илиана Борисова Мелконян, София, ул. Алабин
42, ет. 3; Атанас Желев Георгиев чрез адвокат
Илиана Борисова Мелконян, София, ул. Алабин
42, ет. 3, срещу „ЗС“ – ООД, чрез адвокат Симеон
Рачев Русев, София, ул. Димитър Трайкович 1,
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вх. В, ет. 1, ап. 1; Теодора Николова Русева чрез
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Доброслав Николов
Русев чрез адвокат Симеон Рачев Миков, София,
ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1.
364

Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Иван Асенов Първанов от Балчик
на Заповед № 1173 от 24.11.2011 г. на кмета на община Балчик, с която е одобрен изработен проект
за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХХVIII-50
кв. 12 по плана на в.з. Бели скали, Балчик, от
който се образува нов УПИ LXXII-51 в кв. 12 по
плана, във връзка с което оспорване е образувано
адм.д. № 876/2011 по описа на Административния
съд – Добрич. Заинтересуваните лица, за които
решението 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 бъдат конституирани като
ответници по делото.
522
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от ЕТ „Ралмар – Мария Донкова“ на
Решение № 3-11 по протокол № 3 от заседание на
Общинския съвет – гр. Добрич, от 20.12.2011 г.,
с което е одобрен проек т за изменение на
ПУП – ПРЗ заедно със схеми ел, ВиК и газификация на ж.к. Дружба 1, 2 и 4 – окончателен
проект, в частта по отношение предвиждането
на този ПУП за границата между УПИ VІІ и
УПИ ІV – общинска собственост, кв. 3 в ж.к.
Дружба 1, гр. Добрич, във връзка с което оспорване е образувано адм. д. № 7/2012 по описа на
Административния съд – Добрич, с указване,
че заинтересуваните лица, за които решението
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.
679
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Хасково на Решение № 77 от 15.12.2011 г.
на Общинския съвет – Димитровград, по което
е образувано адм. дело № 10/2012 по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.03.2012 г. от 10,30 ч.
712
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Халиме Хюсеинова Реджебова, с неизвестен адрес в Р. Турция, да се яви в
съда на 27.02.2012 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 8/2012 по чл. 341 ГПК, заведено от Ася
Ч. Асенова, Радостин Ч. Каменов за връчване на
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съдебни книжа. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
678
Карловският районен съд, гражданска колегия, ІІІ състав, призовава Кахраман Чакъджъ,
роден на 05.01.1980 г. в гр. Гелендост, Република
Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 27.03.2012 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 1836/2011, заведено от Решиде М. Чакъджъ,
по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
521

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб – Сървайвър“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 1.03.2012 г. в 11 ч.
в седалището на сдружението на адрес: София,
район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой, бл. 34, вх. И,
ет. 6, ап. 161, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност члена на управителния
съвет на „Спортен клуб – Сървайвър“ Екатерина
Георгиева Георгиева; 2. освобождаване от длъжност члена на управителния съвет на „Спортен
клуб – Сървайвър“ Велин Димитров Николов.
Поканват се всички членове да участват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе от 12 ч. същия
ден и на същото място.
327
6. – Управителният съвет на Българска федерация „Стрелба с лък“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията на 10.03.2012 г. в 17,30 ч. в София, конферентната зала – част от МСЗ „Арена Армеец
София“, бул. Асен Йорданов 1, при следния дневен
ред: 1. финансов отчет и отчет за дейността на
БФСЛ през 2011 г.; 2. изменения и допълнения
в устава на БФСЛ; 3. освобождаване членовете
на управителния съвет Венцислав Стефанов Великов и Иван Йотов Иванов; 4. избор на двама
нови членове на управителния съвет за мандата
на действащия управителен съвет; 5. други. 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, колкото
и членове да се явят.
527
4. – Координационният съвет на Асоциация
на Демократичните Синдикати, София, на основание чл. 18, ал. 4 и 9 от устава на АДС и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква осми редовен конгрес на
АДС на 10.03.2012 г. в София, бул. Александър
Стамболийски 51, залата на ет. 3, при следния
дневен ред: 1. отчети на председателския съвет и
на централната контролна комисия за дейността
на АДС през мандата; 2. обсъждане и приемане
промени в устава; 3. избор на ръководни и контролни органи; 4. приемане на Програмна декларация
и решения на конгреса; 5. разни. Регистрацията
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на делегатите е от 9 ч. на 10.03.2012 г., а официалното откриване на конгреса е от 10,30 ч. на
същата дата.
658
13. – Управителният съвет на Българската
федерация по рафтинг, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1, предложение първо от
устава на дружеството свиква общо събрание на
членовете на дружеството на 14.03.2012 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Оборище 92,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на Българската федерация по рафтинг;
1.1. член 13 се изменя така: „(3) Решението за
изключване се взема от управителния съвет с
обикновено мнозинство и влиза в сила от деня
на постановяването му. Решението за изключване
може да се обжалва пред ОС в 7-дневен срок от
узнаването; нова алинея 4: „(4) Отпадането поради
невнасяне установените имуществени вноски и
системно неучастие в дейността се констатира
по документи по реда, предвиден в инструкцията
за прилагане на чл. 13 от устава на сдружението.“; 1.2. член 17 се изменя така: „(1) Общото
събрание се свиква от управителния съвет по
негова инициатива или по искане на една трета
от членовете на сдружението в населеното място,
в което се намира седалището на сдружението.
Ако в последния случай управителният съвет в
двумесечен срок не отправи писмена покана за
свикване на общото събрание, то се свиква от
съда по седалището на сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.“; „(3) поканата се изпраща
до всички членове на сдружението най-малко 10
(десет) дни преди насрочения ден.“; 1.3. член 25
се изменя така: „Чл. 25. (1) Управителният съвет се свиква от председателя на УС най-малко
веднъж на шест месеца чрез писмена покана до
всички членове, включваща датата, мястото, часа
и дневния ред на заседанието и изпратена наймалко 3 (три) дни преди датата на провеждане.“;
1.4. параграф 1 се изменя така: „§ 1. Този устав
е приет на заседание на учредително събрание
на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по рафтинг“, проведено на 06.02.2009 г.
Уставът е изменен с решение на общото събрание
от……“; 2. разни. Общото събрание е законно, ако
присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят. Писмените материали за
събранието са на разположение на членовете в
офиса на дружеството.
416
4. – Управителният съвет на Обществен
фонд „Детство“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
15.03.2012 г. в 11 ч. в София, залата на мецанина
на хотел „Плиска“, бул. Цариградско шосе 87,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на Обществен фонд „Детство“ за 2011 г.; 2. утвърждаване на счетоводния отчет за 2011 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.
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.
328
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Клуб по динамична стрелба
„Булет“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.03.2012 г. в 18 ч. в
София, бул. Илиянци 12А, при следния дневен
ред: 1. промяна в управителния съвет; 2. финансов отчет за 2011 г.; 3. отчет за спортно-състезателната 2011 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
427
14. – Съветът на настоятелите при сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на
15.03.2012 г. в 18 ч. в София, ул. Кадемлия 15, в
сградата на гимназията, ет. ІІІ (учителската стая),
при следния дневен ред: 1. приемане на програма за подпомагане на извънкласните форми на
работа на учениците; 2. освобождаване на членовете на настоящия съвет на настоятелите поради
изтичане на мандата; 3. избор на нов състав на
съвета на настоятелите; 4. разни. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
на сдружението всеки работен ден от 8 до 16 ч.
в училищната библиотека. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред от 19 ч.
704
88. – Управителният съвет на Сдружение на
жените военнослужещи – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 17.03.2012 г. в 11 ч. в хотел „Хармония“, к.к.
Пампорово, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. финансов отчет за
2011 г.; 3. приемане на програма за дейността
на сдружението през 2012 г.; 4. обсъждане на
работата по плана за прилагане на Резолюция
1325 на СС на ООН в МО; 5. обсъждане на промяна на адреса на управление на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
740
10. – Управителният съвет на СНЦ „Младежко движение за развитие“, София, на основание
чл. 23, 24, 25 и 26 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.03.2012 г.
в 19 ч. в седалището на сдружението в София,
район „Студентски“, ул. Иван Странски Г, вх. Б,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане, изключване и отпадане на членове; 2. отчет на
управителния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 20 ч. и се провежда независимо от броя на явилите се.
659
12. – Управителният съвет на СНЦ „Младежка инициатива за развитие 2007“, София, на
основание чл. 14 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.03.2012 г.
в 19 ч. в седалището на сдружението в София,
район „Слатина“, ул. Венера, бл. 3, ап. 23, при
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следния дневен ред: 1. приемане и изключване
на членове; 2. отчет на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. промяна в
устава на СНЦ „Младежка инициатива за развитие 2007“. При липса на кворум на основание
чл. 15 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 20 ч. и се провежда независимо от
броя на явилите се.
660
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 20.03.2012 г. в 16 ч. в заедателната зала на
ИИКТ – БАН, ул. Акад. Георги Бончев 25А, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
(УС) за изпълнение на бюджета и за дейността
на сдружението за 2011 г.; 2. доклад на регистрирания одитор дипломиран експерт-счетоводител
Йорданка Стефанова за извършената проверка и
заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на
сдружението за 2011 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
5. приемане на бюджет 2012 г.; 6. разни.
661
1. – Управителният съвет на БФ „Триатлон“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на федерацията на 24.03.2012 г.
в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на БФ „Триатлон“ и
финансов отчет за 2011 г. и освобождаване на
управителния съвет от отговорност; 2. приемане
Наредба за спортно-състезателната 2012 г.; 3.
приемане Наредба за оценяване дейността на
спортните клубове – членове на БФ „Триатлон“,
през 2012 г.; 4. текущи въпроси. 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.
530
12. – Управителният съвет на сдружение
„Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 25.03.2012 г. в 9 ч. в сградата на клуба на ул.
Кракра 15 при следния дневен ред: 1. четене и
приемане протокола от 86 редовно общо събрание; 2. запознаване на участниците в общото
събрание с резултатите от ревизионния доклад
на Националната агенция за приходите; 3. доклад
за дейността на клуба през изтеклия период; 4.
доклад за дейността на филиала в Пловдив; 5.
доклад за дейността на филиала във Варна; 6.
доклад на контролната комисия; 7. дискусии
по докладите; 8. обсъждане и приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.; 9. приемане и
изключване на членове от редиците на сдружението; 10. разни – по постъпили предложения
от участниците в общото събрание; 11. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и контролната
комисия на сдружението; 12. избор на председател и членове на управителния съвет и членове
на контролната комисия. До участие в общото
събрание ще се допускат само членове с редовно
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платен членския внос, удостоверено с членска
карта. При липса на кворум в обявения начален
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
429
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ККС „Кариер“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.03.2012 г. в
11 ч. в София, ж.к. Люлин, бл. 301, вх. А, ап. 41,
при следния дневен ред: 1. насрочване на дата
за свикване на общо събрание; 2. прекратяване
членството на членове на клуба; 3. приемане в
ККС „Кариер“ на нови членове; 4. изменение на
чл. 12, т. 3 във връзка с начина на свикване на
общото събрание; 5. промяна на седалището и
адреса на регистрация на ККС „Кариер“.
411
4. – Председателят на съвета на фондация
„Еврика“, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на фондацията свиква
редовно годишно заседание на съвета на фондация
„Еврика“ на 28.03.2012 г. в 15 ч. в заседателна
зала „Запад“ към зала № 6 на НДК – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на фондация „Еврика“ през 2011 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за 2011 г.; 3. доклад на одитора;
4. промени в органите за управление на фондация
„Еврика“; 5. програми на фондацията – изменения и допълнения; 6. финансов план (бюджет) на
фондация „Еврика“ за 2012 г.; 7. други въпроси.
474
4. – Управителният съвет на Браншовата
камара на целулозно-хартиената промишленост,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на камарата на 28.03.2012 г. в
11 ч. в сградата на „Института по целулоза и
хартия“ – АД, София, ул. Поручик Неделчо Бончев 8, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на камарата за периода 2010 – 2011 г.;
2. избор на нов управителен съвет на камарата;
3. приемане на бюджет за 2012 г.; 4. решение за
приемане и отпадане на членове на браншовата
камара. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени представители да участват в
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 12 ч. при същия дневен ред.
705
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по хокей на трева“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение
на УС на сдружението свиква отчетно-изборно събрание на членовете на федерацията на
07.04.2012 г. в 13 ч. в Пловдив, хотел „Новотел
Пловдив“, зала „Пловдив“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на БФХТ за
периода 01.01 – 31.12.2011 г.; 2. отчетен доклад
за финансовата дейност на БФХТ за периода
01.01. – 31.12.2011 г.; 3. приемане на нови членове на БФХТ; 4. изключване на членове на
БФХТ; 5. избор на председател и членове на УС
на БФХТ; 6. приемане на бюджета на БФХТ за
2012 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на Българската
федерация по хокей на трева всеки присъствен
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ден от 10 до 18 ч. в офиса на сдружението. При
липса на кворум ОС ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
417
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб Лабрадор Ретривер“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
10.03.2012 г. в 11 ч. в Асеновград, комплекс 40-те
извора, при следния дневен ред: 1. отчитане на
текущи разходи; 2. приемане на нови членове; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
529
47. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Артилерист“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на ВСК „Артилерист“ на 20.03.2012 г.
в 15 ч. в киносалона на военно формирование
24490 при следния дневен ред: 1. финансов и
спортен отчет за дейността на ВСК „Артилерист“
за 2011 г.; 2. промяна на управителния съвет;
3. други.
381
1. – Управителният съвет на спортен клуб
„Таекуон-До Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.03.2012 г. в 10 ч. в
спортен център на ПФОЕ МОЛ, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за 2011 г.; 2. насоки за дейността през 2012 г.; 3.
разни. Поканват се всички членове на клуба 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.
340
45. – Управителният съвет на сдружение
„Тракийско дружество Капитан Петко войвода“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на дружеството на 21.03.2012 г. в
17,30 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през периода февруари 2011 г. – март 2012 г.; 2.
приемане финансовия отчет за 2011 г. и бюджета
на дружеството за 2012 г.; 3. промени в устава на
дружеството; 4. промени в ръководните органи
на дружеството; 5. разни. Регистрацията на делегатите ще започне в 17 ч. 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.
681
2. – Управителният съвет на Шахматен клуб,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 20.04.2012 г.
в 18 ч. в зала „Шахмат“ на спортен комплекс
„Локомотив“, бул. Сливница 169, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя за
дейността на клуба и УС за 2011 г.; 2. отчет на
КС; 3. промяна в състава на УС; 4. приемане
на нови членове; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
528
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20. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен клуб „Тенис на маса“, Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
(отчетно-изборно) на 10.04.2012 г. в 17 ч. в залата
на Общинския социален комплекс за работа с
деца – Враца, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за периода 2010 – 2011 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на управителния съвет за периода
2010 – 2011 г.; 2. избор на нов управителен съвет;
проект за решение – ОС избира нов управителен
съвет; 3. извършване на промени в устава на
сдружението и приемане на нов устав; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
устава – ал. 3 на чл. 14 се променя, както следва:
Свикването се извършва чрез писмена покана,
изпратена до всеки от членовете на сдружението,
и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден съгласно внесения и одобрен проект на управителния
съвет, и приема новия устав на сдружението; 4.
промяна на статута на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложението сдружението с нестопанска цел в частна полза да стане
сдружение с нестопанска цел с общественополезна
дейност; 5. разни. Регистрацията на членовете
на сдружението или техните пълномощници за
участието в работата на общото събрание започва
в 16 ч. и ще приключи в 17 ч. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на сдружението в седалището
му всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
членовете.
683
10. – Управителният съвет на ТД „Хеброс“,
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете
на 26.04.2012 г. в 18 ч. в туристическа спалня
„Габера“ – парк „П. Пенев“, Димитровград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС на ТД „Хеброс“ за периода 2007 – 2011 г.;
2. отчет на инспектората на ТД „Хеброс“ за
периода 2007 – 2011 г.; 3. приемане бюджет на
ТД „Хеброс“ за 2012 г.; 4. приемане на решение
за размера на встъпителна вноска за 2012 г.; 5.
избор на председател и УС на ТД „Хеброс“; 6.
избор на инспекторат на ТД „Хеброс“; 7. избор на
делегат за конгреса на БТС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
508
1. – Управителният съвет на СЛРД „Долна
Митрополия“ – Долна Митрополия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 23.03.2012 г. в 11 ч. в гр. Долна
Митрополия, област Плевен, в салона на читалището, при дневен ред: избор на ръководни органи
на сдружението – членове на управителния съвет,
председател на управителния съвет, председател
и членове на контролния съвет. 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.
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10. – Управителният съвет на Ловно сдружение „Ивайловград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 26, ал. 3 и 5 и чл. 30, т. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 28.03.2012 г. в 17 ч. в Клуба на ловеца
в Ивайловград, ул. Георги Димитров 46, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2011 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет за
2011 г. и финансов отчет за същата година; 3.
приемане на бюджет на Ловно сдружение „Ивайловград“ за 2012 г.; 4. определяне на размера на
членския внос в Ловно сдружение „Ивайловград“
за 2013 г.; 5. разни. Поканват се всички избрани
делегати на общи събрания на ловните дружини
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
делегатите в офиса на Ловно сдружение „Ивайловград“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 7 от устава на Ловно
сдружение „Ивайловград“ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред, колкото и делегати да
са регистрирани.
535
4. – Управителният съвет на Сдружението на
хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 28.03.2012 г.
в 15 ч. в Казанлък, хотел „Палас“, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
сдружението през 2011 г. и на план за работа
през 2012 г.; 2. разни. Поканват се членовете
на сдружението лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Регистрацията на членовете или техните упълномощени представители ще започне в 14,30 ч.
и ще приключи в 14,50 ч. Съгласно чл. 17, ал. 3
от устава на сдружението всеки пълномощник се
легитимира с лична карта и писмено пълномощно,
издадено изрично за участие в общото събрание
на сдружението. Материалите по дневния ред,
включително предложенията за решения, са на
разположение на членовете на сдружението в
седалището му. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 16 ч.
532
8. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Синаница – 2000“, гр. Кресна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на дружеството на 30.03.2012 г.
в 18 ч. в Бизнес център – Кресна, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността и финансовото състояние на дружеството за 2011 г.;
2. отчет на контролния съвет на дружеството за
периода 2008 – 2011 г.; 3. избор на УС, председател и секретар на дружеството; 4. избор на КС
и председател на КС; 5. приемане на бюджет и
програма за дейността на дружеството за 2012 г.;
6. приемане на нови членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и устава
на дружеството събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред с един
час по-късно независимо от броя на присъстващите членове.
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дарис“ – Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 30.03.2012 г. в 18 ч. в Кюстендил,
ул. Цар Освободител 276, бл. 34, вх. А, ет. 4, ап. 13,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов член
на сдружението – Диана Александрова Йорданова;
2. освобождаване като членове на сдружението на
Сашка Емилова Христова, Христина Емилова Александрова, Мирослав Димитров Георгиев, Людмил
Спиров Стоицов и Божидар Николов Христов; 3.
освобождаване на Божидар Николов Христов като
член и председател на УС на сдружението; 4. освобождаване от отговорност на Божидар Николов
Христов – член и председател на управителния съвет
на сдружението; 5. избор на управителен съвет и
председател на УС на сдружението; 6. обсъждане
и приемане на нов устав на сдружението; 7. разглеждане на организационни въпроси. Материалите
по свикването на общото събрание и дневният ред
на заседанието са на разположение на членовете
на адреса на управление – Кюстендил, ул. Цар
Освободител 276, бл. 34, вх. А, ет. 4, ап. 13, от 9
до 18 ч. всеки работен ден 30 дни преди датата на
общото събрание. Регистрацията на членовете на
сдружението и техните представители ще започне в
17,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
430
12. – Управителният съвет на сдружение
„Мотоциклетен спортен клуб „Нова Загора“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 05.03.2012 г. в 17,30 ч. в Клуб на културните
дейци – гр. Нова Загора, сграда на Културен дом,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от
поста изпълнителен директор на Васил Николов
Борносузов и освобождаването му от отговорност; 2. избор на нов изпълнителен директор; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същата дата и място един час по-късно, в 18,30 ч.,
и при същия дневен ред.
566
17. – Управителни ят съвет на Съюза на
производителите на зърнени и маслодайни култури – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 15.03.2012 г.
в 14 ч. в конферентната зала на СПА хотел клуб
„Централ“, Хисаря, ул. Аугуста 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС на
СПЗМКП; 2. освобождаване на председателя на
УС; 3. попълване състава на УС и КС; 4. избор на
нов председател; 5. промени в устава; 6. промяна
на името на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе от 15 ч., със същия дневен ред,
на същото място.
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Миньор – Раднево“, Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.03.2012 г. в 16 ч.
в зала № 315 на Общинската администрация
гр. Раднево, ул. Митьо Станев 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2011 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на досегашния управителен съвет; 4.
избор на нов управителен съвет и председател
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
537
8. – Управителният съвет на СНЦ „Ски клуб
Разлог“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.03.2012 г. в 17,30 ч. в Разлог, ул.
Изворите 26, „Ски клуб Разлог“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
сдружението за 2011 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението за 2011 г.; 3. приемане на
нови членове на сдружението при наличие на
постъпили молби за членство съгласно устава на
сдружението; 4. приемане на решение за членство
на сдружението в Българската федерация по ски;
5. приемане на план за развитието и дейността
на сдружението за 2012 г. 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.
473
10. – Управителният съвет при фондация
„Милосърдие – Витезда“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите си на 22.03.2012 г. в 17,30 ч. на адреса
на управление: Шумен, ул. Средец 6, ет. 2, ап. 5,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
всички придобити от фондацията земеделски
земи в с. Царев брод, област Шумен, да бъдат
дарени на Евангелска Методистка Епископална
църква в България; 2. организационни въпроси.
533
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 2012 от 18 ноември 2011 г. на Надзорния съвет
на същата (ДВ, бр. 5 от 2012 г.): думите в т. 1
„Спортен комплекс (стадион), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
да се четат „Спортен комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
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