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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
д е й н о с т и т е п о п р ед о с т а в я н е н а ус л у г и
(ДВ, бр. 15 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „Администраторът на ЕЗК осигурява на доставчиците и получателите“ се заменят с „Единното
звено за контакт осигурява на доставчиците“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министерският съвет приема наредба
за условията и реда за поддържане и функциониране на ЕЗК по съвместно предложение на
министъра на икономиката и енергетиката и
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 2. В чл. 4 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Единното звено за контакт осигурява
достъп на доставчиците и получателите на
услуги до“.
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§ 3. В чл. 5 думите „администратора на“
се заличават.
§ 4. В чл. 7 думите „Администраторът на
ЕЗК“ се заменят с „Единното звено за контакт“.
§ 5. В чл. 8 думите „Администраторът на
ЕЗК“ се заменят с „Единното звено за контакт“.
§ 6. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извън случаите по ал. 1 специален
закон може да въвежда разрешителен режим
само когато е в съответствие със следните
принципи:
1. недискриминация – пряка или непряка,
въз основа на националност или на местоположение на адреса на управление на доставчика;
2. необходимост – разрешителният режим
е оправдан от необходимостта за защитата на
обществения интерес;
3. пропорционалност – защитата на обществения интерес не може да бъде постигната с
по-малко ограничителни мерки, включително
чрез последващ контрол.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. за предварителна регистрация или за
предходно осъществяване на дейност за определен период на територията на Република
България.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато е оправдано от наложителна
причина за защита на обществения интерес,
който не може да бъде защитен с по-малко
ограничителни мерки и не дискриминира
доставчика на услуги, предоставянето на разрешение за достъп до услуги или за упражняване
на дейност по предоставяне на услуги може
да бъде поставено в зависимост от:
1. количествени или териториални ограничения, включително лимити, свързани с
фиксиран брой население или минимално
географско разстояние между доставчиците;
2. задължение за доставчика да има специфична правно-организационна форма;
3. изисквания, свързани с притежаване на
акции или дялове в дадена компания;
4. изисквания, които не са предвидени в
правото на Европейския съюз, които запазват
достъпа до дейност по осъществяване на дадена услуга за определени доставчици поради
специфичния характер на дейността;
5. забрана за повече от едно установяване
на територията на една държава;
6. изисквания за минимален брой заети
лица;
7. фиксирани минимални и/или максимални тарифи, с които доставчикът трябва
да се съобразява;
8. задължения за доставчика освен своята
услуга да предоставя заедно с нея и други
специфични услуги;
9. изисквания към доставчиците да упражняват само определен вид дейност или
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ограничения за упражняване на различни
дейности в съдружие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думата „доказване“ се добавя „изпълнението“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „доказване“ се добавя „изпълнението“ и след думите „копие или“ се добавя
„заверен“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думата „доказване“ се добавя „изпълнението“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 8. В глава четвърта наименованието на
раздел І се изменя така: „Временно предоставяне на услуги“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Всеки доставчик, който има право да
упражнява дейност по предоставяне на услуги
по законодателството на друга държава членка,
може свободно да упражнява тази дейност на
територията на Република България, без да
подлежи на разрешителен режим, когато ще
извършва тази дейност временно или еднократно без установяване.
(2) Временното или еднократното предоставяне на услуги може да бъде ограничено само
от изисквания, въведени със закон, които са
съобразени със следните принципи:
1. недискриминация – изискванията не
може да дискриминират пряко или непряко на
основание на националност или установяване
в определена държава членка по отношение
на юридическите лица;
2. необходимост – изискванията трябва
да бъдат оправдани по причини, свързани с
обществения ред, обществената сигурност,
общест вено т о зд раве и ли опазванет о на
околната среда;
3. пропорционалност – изискванията трябва да са подходящи и да съответстват на
поставените цели.“
2. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Изиск
ванията на ал. 2 не могат да ограничават
временното или еднократното предоставяне
на услуги от доставчик, установен в друга
държава членка, чрез“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. изисквания към получателя на услуги,
ограничаващи ползването на услуга от доставчик, установен в друга държава членка,
които налагат:
а) да е получил разрешение или да е подал
декларация пред компетентен орган в Репуб
лика България;
б) дискриминационни ограничени я по
отношение на предоставянето на финансова
помощ по причина, че доставчикът е установен в друга държава членка, или във връзка
с мястото, където се предоставя услугата;
в) дискриминационни ограничения, основани на националност или местоживеене.“
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Компетентните органи прилагат изискванията при временно предоставяне на
услуги, като вземат предвид характера на
услугата, продължителността, редовността
и честотата на предоставяне, както и специфичните характеристики на услугата, за всеки
конкретен случай.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Компетентните органи при прилагане
на изискванията към временното или еднократното предоставяне на услуги са длъжни
да приемат документи, издадени по законодателството на друга държава членка, които
са еквивалентни или по същността си сравними с целта на изискванията, определени в
законодателството на Република България.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се създават букви „в“ и „г“:
„в) услуги по водоразпределение и водоснабдяване и услуги, свързани с отпадъчните води;
г) третиране на отпадъци;“.
2. В т. 6 накрая се добавя „по въпроси от
обхвата на част втора от Закона за признаване
на професионални квалификации“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. услуги в областта на социалното осигуряване, които са обхванати от Регламент (EО)
№ 883/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. за координация на
системите за социална сигурност;“.
4. Създава се нова т. 10:
„10. услуги по превози на отпадъци, които
са обхванати от Регламент (EО) № 1013/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;“.
5. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
6. Досегашната т. 12 става т. 13 и в нея
накрая се добавя „по въпроси, уредени в
разпоредбите на Закона за счетоводството и
Закона за независимия финансов одит, които
въвеждат изискванията на Директива 2006/43/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2006 г. относно задължителния одит
на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение
на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на
Съвета и за отмяна на Директива 84/253/
ЕИО на Съвета;“.
7. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно
т. 14 и 15.
§ 11. В чл. 21, ал. 1 думата „Предоставянето“
се заменя с „Временното или еднократното
предоставяне“.
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Администраторът на ЕЗК“
се заменят с „Единното звено за контакт“.
2. В ал. 2 думата „администратора“ се
заменя с „ЕЗК“.
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3. В ал. 3 думите „Администраторът на ЕЗК“
се заменят с „Единното звено за контакт“.
§ 13. В чл. 24 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Доставчиците на услуги не може да
дискриминират получателя на услугата по
отношение на националност и местожителство.
(6) Общите условия за достъп до дадена
услуга, представени пред широката общественост от доставчика, не може да съдържат
дискриминационни разпоредби, свързани с
националност или местожителство на получателя, без това да изключва възможност да
се предвиждат разлики в условията на достъп,
когато тези разлики са пряко оправдани от
обективни критерии.“
§ 14. В чл. 30 накрая се добавя „съгласно
Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно административно сътрудничество
посредством Информационната система за
вътрешния пазар и за отмяна на Решение
2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за
ИСВП“) (ОВ, L 316/1 от 14 ноември 2012 г.)“.
§ 15. В чл. 35, ал. 1 след думите „спазване
на изискванията“ се поставя запетая и се
добавя „приложими за тях в съответствие с
чл. 19 и 20“.
§ 16. В чл. 39 т. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Длъжностно лице, което извърши или
допусне извършването на нарушение по чл. 8,
11, 13, 15, 16, 18, чл. 22, ал. 2, чл. 23, ал. 4 и
5, чл. 27, чл. 32, ал. 3 или чл. 33, се наказва
с глоба в размер от 50 до 250 лв., освен ако
деянието съставлява престъпление.“
§ 18. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато нарушенията по чл. 40 са извършени от кметове на общини, актовете за установяване на административните нарушения
се съставят и наказателните постановления се
издават от съответния областен управител или
от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създават т. 30 и 31:
„30. „Временно или еднократно предоставяне на услуги“ е предоставяне на услуги съгласно чл. 56 от Договора за функционирането
на Европейския съюз от доставчик, който е
законно установен в друга държава членка и
еднократно или за определен период от време
ще упражнява своята дейност в Република
България, без да се установява.
31. „Обективни критерии“ са: допълнителните разходи, свързани с разстоянието или
техническите характеристики на предоставянето на услугата, различните пазарни условия,
като по-високото или по-ниското търсене,
повлияно от сезоните, различните периоди
на почивки в държавите членки, цените на
различни конкуренти или допълнителните
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рискове, свързани с разликите в нормативните
изисквания в сравнение с държавата членка
на установяване.“
2. В § 2:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При планиране или изготвяне на нормативен акт, който предвижда въвеждането
на изисквания към доставчиците на услуги,
свързани с достъпа до услуги или с упражняването на дейност по предоставяне на услуги, органът, предложил включването му в
законодателната програма на Министерския
съвет, или органът, отговорен за неговото
изготвяне, уведомява министъра на икономиката и енергетиката.
(2) За уведомяването по ал. 1 компетентният орган изготвя доклад с информация за:
1. разрешителни режими, които не въвеждат
правото на Европейския съюз;
2. основанията за изискванията към доставчиците на услуги;
3. съответствието с принципите, посочени
в чл. 9, ал. 2.“;
б) алинея 3 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на икономиката и енергетиката нотифицира Европейската комисия
за акта по ал. 1.“
Заключителни разпоредби
§ 20. В Закона за Камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм. бр. 19, 35 и 92
от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 82 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 изречение второ се заличава.
2. В чл. 16, ал. 3, т. 11 след думата „пространство“ се поставя запетая и се добавя „или
на Конфедерация Швейцария“.
3. В чл. 17:
а) в ал. 2, т. 8 след думата „пространство“
се поставя запетая и се добавя „или на Конфедерация Швейцария“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато строителят е лице,
което има право да извършва такава дейност
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, за вписване в
регистъра се подава заявление по образец,
към което се прилагат:
1. копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи, издаден от
компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, придружено с официален превод
на български език, извършен в съответствие
с Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
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бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от
1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и с Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп. бр. 30 от
2013 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), или посочване
на нормативния акт и съответното правно
основание, по силата на което заявителят
има право да извършва дейността;
2. документите по ал. 2, придружени с официален превод на български език, извършен в
съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа и с Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове.“
4. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) В случаите на временно или
еднократно предоставяне на строителни услуги лицата, които имат право да извършват
такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, уведомяват
комисията по чл. 26 за пълното и точно наименование на строежа съгласно издаденото
разрешение за строеж на основание чл. 148
от Закона за устройство на територията или
пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи по сключения с
главния изпълнител договор.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи, издаден от
компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, придружено с официален превод
на български език, извършен в съответствие
с Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и с
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, или посочване на нормативния акт
и съответното правно основание, по силата
на което заявителят има право да извършва
дейността;
2. копие на разрешението за строеж или
копие на договора с главен изпълнител на
строежа и копие на издаденото разрешение
за строеж.
(3) Информацията за лицата по ал. 1 се
публикува в отделен списък към регистъра
по чл. 14, ал. 1.
(4) Комисията издава удостоверение за
извършване на еднократна или временна
строителна услуга за конкретен строеж на
територията на Република България, което
покрива необходимия обхват на вписване
в Централния професионален регистър на
строителите за изпълнение на този строеж.“
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§ 21. В Закона за камарите на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от
2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от
2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и
бр. 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10 и 11 думите „държави – членки
на Европейския съюз, другите държави от
Европейското икономическо пространство и
Швейцария“ се заменят с „държави – членки
на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария“.
2. В глава трета се създава чл. 14а:
„Чл. 14а. В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги в областта
на архитектурата и инвестиционното проектиране от граждани, установени в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, се прилага
част втора от Закона за признаване на професионални квалификации и разпоредбите
на Закона за дейностите по предоставяне на
услуги.“
§ 22. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.,
бр. 7, 15, 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 18:
а) в ал. 2 думите „другите държави от
Европейското икономическо пространство
и Швейцария“ се заменят с „или на други
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите на временно или еднократно
предоставяне на услуги от ветеринарни лекари – граждани на държави – членки на Европейския съюз, или на други държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария се прилага част втора на Закона за
признаване на професионални квалификации
и разпоредбите на Закона за дейностите по
предоставяне на услуги.“
2. В чл. 32, ал. 3 думите „или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и
на Швейцария“ се заменят с „или на други
държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария“.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 септември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6980

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за
Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 18 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7085

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за
избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа (ДВ, бр. 63 от 2013 г.) и
за промени в състава в делегацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута
на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Точка 1 от Решението за избиране на
постоянна делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа (ДВ, бр. 63 от 2013 г.) се изменя така:
„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа в състав от 6 основни
представители и 6 заместващи представители,
както следва:
• З а п а р л а м ен т а рн ат а г ру п а н а П П
ГЕРБ – 2 основни и 3 заместващи;
• За парламентарната група на Коалиция
за България – 2 основни и 2 заместващи;
• За парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;
• За парламентарната група на партия
„Атака“ – 1 основен.“
2. Приема следните промени в състава на
делегацията:
а) освобождава:
– Любомир Владимиров Владимиров като
член на делегацията;
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б) избира:
– Джема Маринова Грозданова – за основен
член и заместник-ръководител на делегацията;
– Милена Цветанова Дамянова – за основен член;
– Данаил Димитров Кирилов – за заместващ член;
– А лександър Руменов Ненков – за заместващ член;
– Ирена Любенова Соколова – за заместващ член.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 20 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7125

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 9, 24, 38, 59, 62, 63, 67, 70, 76 и 78 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал) на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г.“ на ред 21
„Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (с изборните длъжности)“ се
правят следните изменения:
1. В колона 9 числото „320 000“ се заменя
с „390 000“.
2. В колона 10 числото „355 000“ се заменя
с „430 000“.
3. В колона 11 числото „325 000“ се заменя
с „385 000“.
4. В колона 12 числото „325 000“ се заменя
с „390 000“.
5. В колона 13 числото „4 000 000“ се заменя с „4 270 000“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7050
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета
с Постановление № 107 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.;
Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм.,
бр. 50 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверения от съответната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите и от общината по регистрация
на заявителя за наличието или липсата на
задължения към датата на подаване на заявлението;“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско
дружество, в което синдикалната организация
има управляващо мнозинство, към заявлението по ал. 1 се прилага и заверено копие от
действащ, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от
Кодекса на труда колективен трудов договор,
сключен между синдикалната организация и
установен в Република България корабопритежател, в който се съдържат клаузи относно
правото на организацията да извършва посредническа дейност по наемане на български
моряци на работа на кораби, които плават
под българско знаме, самостоятелно или чрез
търговско дружество.“
§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. данни за официалната регистрация
и идентификаци я на корабопритежател я,
включително, ако има такъв, ИМО уникален
идентификационен номер на компанията или
на регистрирания корабопритежател;“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заедно с посредническия договор по
ал. 1 посредникът представя в Агенцията по
заетостта декларация на корабопритежателя,
че той разполага със система за защита на
моряците от изоставяне в чужди пристанища. Декларацията се представя в заверено
копие, а в случаите, в които не е съставена
на български език, се представя и в превод
на български език.“
§ 3. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Посредникът насочва търсещите
работа лица съгласно условията на регистрирания по чл. 35, ал. 1 посреднически договор.
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(2) Посредникът няма право по какъвто
и да е начин, включително чрез съставяне,
използване или разпространяване на списъци
на неблагонадеждни моряци, да възпрепятства
моряците от намиране на работа, за която са
квалифицирани.
(3) При осъществяване на посредническата
си дейност посредникът:
1. извършва проверка дали моряците, които се наемат или настаняват на работа, са
квалифицирани и притежават необходимите
документи за съответната работа;
2. консултира и насочва страните по индивидуалния трудов договор, така че да се
постигне съответствие на неговото съдържание с приложимото законодателство и с
разпоредбите на приложимия колективен
трудов договор.
(4) Посредникът няма право да изисква
от моряците, на които осигурява работа,
да заплащат такси или други начисления
пряко или косвено, изцяло или частично, с
изключение на разходите за снабдяване със:
медицинско свидетелство, издадено в съответствие с националното законодателство
на държавата, чийто гражданин е морякът;
национална моряшка книжка; паспорт или
други подобни лични документи, без да се
включват разходите за визите, които се възстановяват от корабопритежателя.“
§ 4. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Посредникът предоставя на
търсещото работа лице възможност да се
информира за своите права и задължения
съгласно индивидуалния трудов договор преди
или в процеса на сключването му, в т.ч. като
предостави на моряка проекта на договор и
му осигури необходимото време за проучване
на неговото съдържание и за извършване на
необходимите консултации във връзка с това
съдържание.
(2) Посредникът предоставя на търсещото
работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален
договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него да
подписва индивидуални договори за наемане
на работа лице, както и превод на договора
на български език.
(3) Извършването на действията по ал. 1
и 2 се удостоверява с декларация, подписана
от търсещото работа лице.
(4) Индивидуалният трудов договор съдържа
най-малко следните реквизити:
1. пълното име на моряка, дата на раждане
или възраст, както и място на раждане;
2. името и адреса на корабопритежателя;
3. място и дата на сключване на индивидуалния трудов договор;
4. длъжността, на която е нает морякът;
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5. размера на заплатата на моряка или,
когато е приложимо, формулата, използвана
за изчисляването є;
6. размера на платения годишен отпуск или,
когато е приложимо, формулата, използвана
за изчисляването му;
7. срок и условия за прекратяване на договора, включително:
а) ако договорът е сключен за неопределен
период от време, условията, при които всяка
от страните има право да го прекрати, както
и периода на предизвестие, който за корабопритежателя не трябва да бъде по-кратък
от този за моряка;
б) ако договорът е сключен за определен
срок – датата на изтичането му, и
в) а ко дог овор ът е ск л ючен з а ед и н
рейс – пристанището на назначение и периода
от време от пристигането в това пристанище
до момента на освобождаване от длъжност
на моряка;
8. средства в полза на моряка, предоставяни от корабопритежателя на моряка във
връзка с опазване на здравето и социалното
осигуряване на моряка;
9. правото на репатриране на моряка;
10. препратки към колективен трудов договор, ако е приложим, и
11. всички други данни, предвидени като
задължителни от законодателството на държавата на знамето.“
§ 5. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) За изпълнението на всеки регистриран
договор посредникът представя в Агенцията
по заетостта списък на изпратените на работа
моряци.“
§ 6. В чл. 40, т. 1 след думите „чл. 30“ се
добавя „34“ и се поставя запетая.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Моряк“ е всяко лице, което отговаря на
установените от държавата на знамето условия за наемане на дадена длъжност на борда
на кораб, с изключение на военните кораби,
риболовните кораби и корабите, използвани
от държавата за нетърговски цели.“
2. Точка 4 се отменя.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. „Кораб“ е всеки кораб, който не плава
изключително по вътрешни водни пътища,
във вътрешни води или близко прилежащи
води, или защитени води, или зони, в които
се прилагат пристанищни правила.
6. „Държава на знамето“ е държавата, под
чието знаме корабът плава.“
§ 8. Точка 13 от приложение № 1 към чл. 7
(изм., ДВ, бр. 52 от 2006 г., бр. 220 от 2010 г.
и бр. 50 от 2011 г.) се изменя така:
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„
13. П р и л о ж е н и
копие на документа за регистрация или единен идентификационен код
документи *** съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата
на подаване на заявлението;
удостоверение от общината по регистрация за наличието или липсата на
задължения към датата на подаване на заявлението;
свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което
представлява юридическото лице;
проект на посреднически договор между посредника и търсещото работа
лице;
идентификационен номер на издаденото от Комисията за защита на личните данни удостоверение за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на личните данни;
нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше
образование на физическото лице или на представляващия юридическото
лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа;
нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на
трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на
физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3 и
на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане
на работа на моряци;
заверено копие на действащ, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса на
труда колективен трудов договор, сключен между синдикалната организация
и установен в Република България корабопритежател, в който се съдържат
клаузи относно правото на организацията да извършва посредническа дейност по наемане на български моряци на работа на кораби, които плават
под българско знаме, самостоятелно или чрез търговско дружество, когато
заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско
дружество, в което синдикалната организация има управляващо мнозинство.
**** Изброяват се документите, приложени от лицето, регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“
§ 9. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 2
всеки от корабопритежателите, с които имат
(изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2006 г. и бр. 22 от
заварен действащ и регистриран по реда на
2010 г.) думите в скоби „Република България,
чл. 35, ал. 1 посреднически договор.
чужбина, моряци“ се заменят с „Република
(2) В 14-дневен срок след представяне на
България, чужбина, моряци в съответствие с
документите по ал. 1 Агенцията по заетостта
Морската трудова конвенция, 2006 г.“.
служебно преиздава удостоверенията за регистрация на лицата по ал. 1, като срокът на
Заключителна разпоредба
валидност на преиздаденото удостоверение не
§ 10. (1) В 6-месечен срок от влизането
надхвърля срока на валидност на заменяното.
в сила на постановлението посредниците,
Министър-председател:
притежаващи валидно удостоверение за реПламен Орешарски
гистрация за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа на моряци,
представят в Агенцията по заетостта заверено копие на декларация по чл. 35, ал. 4 от

За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № V-12-299
от 16 септември 2013 г.

за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, извън урбанизираните територии,
в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно
ползване, поддържане и контрол.
(2) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, които се изграждат и експлоатират
по реда на тази наредба, са предназначени за
провеждане на тренировъчна и състезателна
дейност по стрелкови спортове на лицензираните спортни организации по смисъла на
Закона за физическото възпитание и спорта
(ЗФВС).
(3) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, се изграждат и устройват така,
че да са безопасни и достъпни при експлоатация, включително за хората с увреждания,
като се предприемат подходящи мерки срещу
възможни рискове, застрашаващи живота и
здравето на хората.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно със специфичните изисквания на правилниците за провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност по стрелкови спортове на
лицензираните по смисъла на ЗФВС спортни
организации за следните стрелкови спортове:
1. динамична стрелба;
2. ловна стрелба;
3. биатлон.
(2) Наредбата се прилага при:
1. планиране, проектиране и изграждане на
спортни обекти – открити спортни стрелбища,
разположени извън урбанизираните територии;
2. основно обновяване или ремонт на
съществу ващи спортни обек ти – отк рити
спортни стрелбища, разположени извън урбанизираните територии;
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3. поддържане и контрол при експлоатацията на спортни обекти – открити спортни
стрелбища, разположени извън урбанизираните територии.
Чл. 3. Спортните обекти – открити спортни стрелбища, разположени извън границите
на урбанизираните територии, се планират,
проектират и изграж дат при спазване на
разпоредбите на Закона за устройство на
територията (ЗУТ), на строителните книжа,
издадени при условията и по реда на ЗУТ, и
на правилата и нормативите на тази наредба.
В зависимост от конкретното предназначение
на поземлените имоти се спазват и изиск
ванията на съответните специални закони
(Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за опазване на
околната среда и др.).
Чл. 4. (1) Употребата на огнестрелни оръжия
на откритите спортни стрелбища, разположени
извън урбанизираните територии, се извършва
по реда на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и в съответствие с изиск
ванията на правилниците на лицензираните
спортни организации по смисъла на ЗФВС.
(2) При проектирането на спортни обекти – открити спортни стрелбища, се създават
условия за безопасно ползване на допустимите
видове оръжия и боеприпаси по стрелкови
дисциплини съобразно правилниците на съответната спортна организация.
Чл. 5. Продуктите и материалите, които се
влагат в спортните обекти – открити спортни
стрелбища (съоръженията за мишенни установки, продуктите за куршумопоглъщащи
съоръжения и др.), произведени и/или пуснати
на пазара в държави – членки на Европейския
съюз, и в Турция, или законно произведени в
държава от Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, може да се използват за целите на тази
наредба, при условие че осигуряват еднакво
или по-високо ниво на безопасност спрямо
изискванията, определени в тази наредба.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОТКРИТИ
СПОРТНИ СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Чл. 6. Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, разположени извън урбанизираните територии, се устройват в зависимост от:
1. тяхното предназначение според дисциплините и правилниците на лицензираните
спортни организации;
2. наличието на обезопасяващи съоръжения
и/или прегради и техния вид;
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3. изискванията за безопасност на тази
наредба и съобразно вида на използваните
спортни оръжия, допустими за употреба на
спортните обекти – открити спортни стрелбища;
4. предвиждания капацитет на спортния
обект и броя на стрелковите площадки.
Чл. 7. (1) Откритите спортни стрелбища,
за които се прилага тази наредба, се класифицират в зависимост от предназначението
им според стрелковите дисциплини на съответните лицензирани спортни организации,
както следва:
1. открити спортни стрелбища със стрелкови площадки за динамична стрелба;
2. открити спортни стрелбища със стрелкови площадки за ловна стрелба;
3. открити спортни стрелбища със стрелкови площадки за биатлон.
(2) В спортен обект – открито спортно
стрелбище, се допускат изграждането и експлоатацията на една или няколко стрелкови
площадки за един или няколко вида стрелкови спорт.
Чл. 8. (1) В зависимост от наличието и
вида на обезопасяващите съоръжения и/
или естествени прегради откритите спортни
стрелбища се класифицират, както следва:
1. стрелбище от полеви тип – стрелбище
без специално конструирани обезопасяващи
съоръжения и без обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността по
направленията на стрелба;
2. стрелбище със специално конструирани
обезопасяващи съоръжения по направленията
на стрелба;
3. стрелбище с обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността (високи хълмове, високи и стръмни скатове и др.);
4. комбинирани стрелбища – стрелбища,
съчетаващи обезопасяващи естествени прегради и специално конструирани обезопасяващи
съоръжения.
(2) Открити стрелбища от полеви тип може
да се изграждат за дисциплините за ловна
стрелба – „СКИЙТ“, „ТРАП“, „ДВОЕН ТРАП“
и „СПОРТИНГ“.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА
СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОТКРИТИ СПОРТНИ
СТРЕЛБИЩА, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ
ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Изисквания при разполагането на открити
спортни стрелбища извън урбанизираните
територии
Чл. 9. (1) При определяне на местоположението на откритите спортни стрелбища
извън урбанизираните територии се отчита
тяхното безопасно отстояние до най-близките
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урбанизирани територии и/или до територии
с особена териториалноустройствена защита,
чийто режим на устройство и контрол се
урежда със специални закони.
(2) Безопасното отстояние по ал. 1 се определя в зависимост от:
1. проектните направления на стрелба
съобразно предназначението на откритото
спортно стрелбище според стрелковата дисциплина на съответната лицензирана спортна
организация;
2. наличието на обезопасяващи съоръжения и/или естествени прегради и техния вид
съгласно класификацията на стрелбището;
3. необходимите минимални безопасни
отстояния по направленията на стрелба от
проектните стрелкови позиции до границите на
съответните територии в зависимост от вида
и калибъра на предвижданото за употреба
огнестрелно и/или неогнестрелно оръжие;
4. нормативните изисквания за защита от
шум и опазване на околната среда;
5. нормативните изисквания към териториите с особена териториалноустройствена
защита, определени по реда на специални
закони.
(3) За безопасно отстояние на откритото
спортно стрелбище до границите на урбанизирани територии и/или на територии с
особена териториалноустройствена защита се
приема най-голямото определено отстояние
по ал. 2. Отстоянията се отчитат като хоризонтални проекции, освен ако изрично не е
посочено друго.
Чл. 10. (1) Безопасните отстояни я по
направленията на стрелба от стрелковите
позиции до границите на урбанизираната
територия се определят в зависимост от вида
на допустимите за употреба на съответното
открито спортно стрелбище огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно чл. 4 и балистичните таблици за боеприпасите на допустимите
оръжия съгласно приложение № 1.
(2) Балистичните таблици за боеприпасите на допустимите оръжия за проектирания
спортен обект – открито спортно стрелбище,
са неразделна част от инвестиционния проект
на стрелбището.
(3) Намаляване на безопасните отстояния
по ал. 1 се допуска с до 50 %, ако за всяка
стрелкова позиция за съответния вид оръжие
са изградени проектилозадържащи съоръжения в съответствие с приложения № 2, 3
и 4, с пропорционално завишена височина
с процента на намаляване на безопасните
разстояния.
(4) В сл у чаи те, когато са п редви дени
допълнителни проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения, които не позволяват
на проектилите или на техни фрагменти да
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напуснат границите на съответната стрелкова
площадка, не се изискват безопасни отстояния
след обезопасяващите съоръжения.
Чл. 11. Минималното допустимо отстояние за разполагане на спортен обект – открито спортно стрелбище, от границите му
до границите на най-близко разположените
територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, които са с
нормиран шумов режим, се определя при
спазване изискванията на Наредба № 6 от
2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението (ДВ,
бр. 58 от 2006 г.).
Чл. 12. До територията на всяко открито
спортно стрелбище се осигурява пътна връзка,
проходима за леки и лекотоварни автомобили
през всички сезони на експлоатация на стрелбището, свързваща обекта с републиканската
и/или общинската пътна мрежа.
Раздел II
Общи изисквания при устройството на открити спортни стрелбища извън урбанизираните
територии
Чл. 13. Откритите спортни стрелбища се
устройват с вход/изход със свободна широчина
най-малко 3 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на автомобили
при аварийни ситуации и спешни случаи.
Чл. 14. (1) Всеки спортен обект – открито
спортно стрелбище, се състои от една или
няколко от следните зони, разположени на
територията му:
1. зона за стрелба;
2. зона за състезатели, съдии и служебни
лица;
3. зона за зрители и за представители на
средствата за масово осведомяване;
4. зона за безопасна проверка и обслужване
на оръжие;
5. зона за паркиране;
6. тоалетни;
7. сервизна и складова зона.
(2) Спортните обекти – открити спортни
стрелбища, предназначени само за тренировъчни цели, се допуска да се изграждат без
зоните по ал. 1, т. 2, 3 и 7.
(3) Към спортните обекти – открити спортни стрелбища за стрелкови спорт биатлон,
допълнително към зоните по ал. 1 се включва
и зона за треньори.
Чл. 15. (1) Зоната за стрелба се състои от
една или множество стрелкови площадки,
разположението, размерите и конфигурацията
на които са в съответствие с правилниците
на лицензираните спортни организации за
съответните стрелкови дисциплини.
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(2) Изискванията при устройството на
зоните за стрелба се определят съгласно
приложения № 5, 6 и 7 и при спазване на изискванията на правилниците на съответната
лицензирана спортна организация.
Чл. 16. (1) Зоната за състезатели, съдии и
служебни лица се разполага непосредствено
зад стрелковите позиции на всяка зона за
стрелба.
(2) Размерите и конфигурацията на зоната за
състезатели, съдии и служебни лица се определят съобразно изискванията на конкретния
вид спортна дисциплина, както следва:
1. в широчина – по-малка или равна на
широчината на стрелковата площадка;
2. в дълбочина – не по-малко от 3 m.
Чл. 17. (1) Зоната за зрители и за представители на средствата за масово осведомяване
се разполага зад зоната за състезатели, съдии
и служебни лица.
(2) Размерите на зоната за зрители и за
представители на средствата за масово осведомяване са, както следва:
1. в широчина – по-малка или равна на
широчината на стрелковата площадка;
2. в дълбочина – не по-малко от 2 m.
(3) За удобство в зоната за зрители и за
представители на средствата за масово осведомяване може да се предвидят седящи места,
навеси, шатри или други елементи.
Чл. 18. (1) Зоната за безопасна проверка и
обслужване на оръжие се устройва в непосредствена близост до входа/изхода на стрелковата
площадка или група от стрелкови площадки
или на друго безопасно място на територията
на стрелбището.
(2) Зоната за безопасна проверка и обслужване на оръжие се проектира така, че
при извършване на проверка и обслужване
на оръжията да няма възможност случайно/
неволно изстрелян проектил, рикоширал такъв или фрагменти от него да излязат извън
границите на зоната.
Чл. 19. Зоната за паркиране се устройва
съобразно броя на посетителите на спортния
обект – открито спортно стрелбище, при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2004 г.
за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.).
Чл. 20. (1) Тоалетните се разполагат в
близост до зоната за състезатели, съдии и
служебни лица и се свързват със съществуващата водопроводна и канализационна мрежа.
При липса на такива мрежи или когато те
не могат да бъдат изградени, се устройват
химически тоалетни.
(2) Броят на тоалетните се определя със
заданието за проектиране и в зависимост от
капацитета на спортното стрелбище, но не
по-малко от две тоалетни – една за мъже и
една за жени.
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Чл. 21. Сервизната и складова зона се разполага на място, което осигурява безопасен
достъп при провеждане на спортно-тренировъчна дейност.
Чл. 22. Всяка зона в спортен обект – открито спортно стрелбище, се обозначава с наймалко една ясновидима указателна табела с
наименованието на зоната, изписанo с трайни,
четливи и контрастни надписи, разположена
в съответната зона. Границите на зоната се
очертават (ограждат) по подходящ начин с
линии, ленти, подвижни или неподвижни
прегради с височина не по-малка от 1,20 m.
Чл. 23. Броят на кошчетата за отпадъци е
не по-малко от две кошчета за всяка зона и
не по-малко от едно кошче за всяка стрелкова
площадка.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ
СТРЕЛБИЩА
Чл. 24. Oткритите спортни стрелбища
се проектират така, че да няма опасност за
живота и здравето на намиращите се на територията на спортния обект, както и опасност
от нараняване, причинени вследствие:
1. вида на конструкцията, начина на разполагане и материалите, от които са изработени
трайно изградените съоръжения и елементи
на оборудването, необходими за провеждането
на спортно-тренировъчна дейност;
2. вида и изпълнението на настилката на
стрелковите площадки и прилежащите към
спортния обект зони.
Чл. 25. (1) За всяка отделна стрелкова
площадка на открито спортно стрелбище се
указват стрелковите позиции и направлението
на стрелба спрямо стрелковите позиции.
(2) Направлението на стрелба за всяка
стрелкова площадка и необходимите обезопасяващи съоръжения се проектират съобразно
изискванията за различните видове открити
спортни стрелбища, определени в чл. 6, 7 и 8.
Чл. 26. (1) Обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки се проектират и
изграждат така, че да улавят и задържат в
границите на стрелковата площадка изстреляните по направлението на стрелба проектили,
рикоширалите такива, както и части от тях.
(2) Размерите, конструкцията, конфигурациите и начините на разполагане на обезопасяващите съоръжения се определят съобразно
изискванията за конкретния стрелкови спорт и
дисциплина съгласно приложения № 2, 3 и 4.
(3) При наличие на естествени защитни
прегради и на прегради от преместваем вид
те трябва да осигуряват равна или по-голяма
защита от указаните в предходните алинеи.
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Чл. 27. (1) Елементите на оборудването
се проектират и изграждат от материали и
с конструкция, съобразени с изискванията
на правилниците на стрелковите спортове и
дисциплини.
(2) Конструкциите и материалите, от които
са изработени елементите на оборудването, не
трябва да позволяват рикошети на попаднали
в тях проектили.
(3) При използване на метални мишени
или на конструкции за мишени се осигуряват
безопасни дистанции до стрелковата позиция,
съобразени с изискванията на правилниците
на стрелковите спортове и дисциплини.
Чл. 28. Елементите на оборудването на
откритото спортно стрелбище се разполагат
така, че да е осигурена в максимална степен
безопасността на ползвателите на спортния
обект и на трети лица, намиращи се в границите на спортния обект.
Чл. 29. (1) Теренът на стрелковите площадки
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е изравнен, с минимален наклон
1,5 % за оттичане на атмосферните води и
с максимален наклон не по-голям от 10 %;
2. настилката да е изпълнена от естествени
или изкуствени материали с гранулометрия
на твърдите включения, по-малка от 5 cm, и
да е почистена от случайни единични твърди
включения (скални, бетонни, метални или
други с размери, по-големи от 5 cm).
(2) В случай че на територията на стрелковата площадка са необходими сервизни
пътеки, с изключение на връзките между
стрелковите места на площадките за ловна
стрелба, те се изпълняват от материали, непозволяващи рикошети на проектилите или
на части от тях.
(3) При наличие на открити водни пространства на територията на стрелковите площадки
те се защитават срещу директни попадения
на проектили или на части от тях или срещу рикошети посредством обезопасяващи
съоръжения, чиито параметри се определят
в зависимост от направлението на стрелба.
Чл. 30. (1) На всяко открито спортно стрелбище се поставя най-малко едно информационно табло с трайни, четливи и контрастни
надписи, което се разполага на видимо място
до входовете/изходите на спортния обект.
(2) Информационните табла съдържат задължително следната информация за:
1. стопанина на спортния обект – открито
спортно стрелбище, като се посочват и данни
за контакт;
2. допустимите за употреба на спортния
обект оръжия и боеприпаси и правилата за
безопасност при тяхната употреба;
3. безопасната експлоатация на спортния
обект – открито спортно стрелбище, включително за въведените забрани и ограничения
на територията му;
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4. телефонните номера на бърза помощ,
пожарна, полиция и др. (телефонен номер 112).
Чл. 31. (1) Границите на откритите спортни
стрелбища се обозначават с предупредителни
табели, трайно поставени по границите на
терена на откритото спортно стрелбище, на
разстояние не по-малко от 50 m една от друга и така, че да има пряка видимост между
всеки две съседни табели през всички сезони
на експлоатация на спортния обект.
(2) Предупредителните табели се поставят/
закрепват стабилно на предвидени за целта
стълбове/колове или на трайни обекти от местността – дървесни стволове, на височина от
1,50 до 2,00 m от терена. Табелите са със следните минимални размери: широчина – 0,50 m,
и височина – 0,40 m. Лицето с надписите на
предупредителните табели е обърнато навън
от територията на спортния обект.
(3) Предупредителните табели се изпълняват така, че да са устойчиви на атмосферни
въздействи я и да имат леснозабележ ими
контрастни, трайни и четливи надписи.
(4) Надписите на предупредителните табели съдържат най-малко следната информация (текст и графични знаци за внимание
и опасност):

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТ!
ТЕРИТОРИЯ НА СТРЕЛБИЩЕ.
ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО!
Чл. 32. (1) При провеждане на спортнотренировъчна дейност на откритите спортни
стрелбища се осъществява постоянен контрол
на достъпа на трети лица до територията на
стрелбището чрез ограждане по границите
на територията на стрелбището с огради и
оградни съоръжения и/или чрез технически
средства (сирени, флагове, лъчеви сигнализации за пресичане, видеоконтрол и/или др.)
и/или чрез непрекъснат визуален контрол на
достъпа.
(2) Пост оянен кон т рол на дост ъпа се
осъществява и до стрелковите площадки,
до зоните за съдии и състезатели и до други
зони, които могат да представляват опасност,
чрез поставяне на ясновидими обозначителни
ленти и/или прегради по границите на тези
зони или на подходящи за целта места.
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п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
ПОЛЗВАНЕТО НА ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ
СТРЕЛБИЩА ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ
ТЕРИТОРИИ. ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ
Раздел І
Oсигуряване на безопасност при ползването
на откритите спортни стрелбища извън границите на урбанизираните територии
Чл. 33. Въведеният в експлоатация спортен
обект може да се ползва по предназначение
след издаване на разрешение за употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно
изискванията на ЗОБВВПИ.
Чл. 34. (1) Допустимите оръжия за употреба на откритите спортни стрелбища се
регламентират от ЗОБВВПИ и правилниците
на съответните спортни организации, като
балистичните им параметри според приложените към инвестиционния проект балистични
таблици трябва да отговарят на безопасните
отстояния за конкретния спортен обект.
(2) Употребата на огнестрелни оръжия и
боеприпаси на открити спортни стрелбища
се осъществява по реда и при условията на
ЗОБВВПИ и под непосредствения контрол на
длъжностните лица на съответния обект, определени съгласно изискванията на ЗОБВВПИ.
(3) До употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси се допускат само лица, преминали
инструктаж за безопасност, съгласно правилниците на съответната спортна организация.
Чл. 35. На територи ята на спортните
обекти – открити спортни стрелбища, не се
допуска:
1. извършване на дейности, които не са
свързани с функционирането на спортния
обект – открито спортно стрелбище;
2. използване на оръжия и боеприпаси, които не отговарят на издаденото разрешение за
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
съгласно ЗОБВВПИ и на условията за безопасно ползване според съответните безопасни
отстояния до урбанизираните територии.
Чл. 36. (1) Ползването на откритите спортни стрелбища при провеждане на спортнотренировъчна дейност се осъществява под
непосредственото ръководство и контрол на
длъжностните лица от спортните организации
в съответствие с правилниците и вътрешните
нормативни актове за дейността им.
(2) Всички огнестрелни оръжия и боеприпаси преди употреба се подлагат на проверка
и контрол от длъжностно лице съобразно
разпоредбите на съответната спортната организация.
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Раздел ІІ
Поддържане и контрол на откритите спортни
стрелбища извън границите на урбанизираните територии
Чл. 37. Поддържането на спортните обекти – открити спортни стрелбища, в проектните
параметри е задължение на техните собственици или ползватели.
Чл. 38. (1) Контрол на техническото състояние на съоръженията се извършва един път
годишно от представители на съответната
спортна организация.
(2) Представителите на съответната спортна
организация имат право да издават препоръки
за отстраняване на технически нередности и
пропуски, както и при необходимост да сезират
компетентните държавни и общински органи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Открити спортни стрелбища извън урбанизираните територии“ са спортни обекти,
предназначени за провеждане на тренировъчна
и състезателна дейност по стрелкови спортове
и дисциплини в съответствие с правилниците на спортните организации по смисъла на
чл. 10, ал. 2 ЗФВС.
2. „Стрелбище от полеви тип“ е стрелбище
без специално конструирани обезопасяващи
съоръжения и без обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността по
направленията на стрелба.
3. „Стрелбище със специално конструирани
обезопасяващи съоръжения по направленията на стрелба“ е стрелбище с изградени на
всички стрелкови площадки обезопасяващи
съоръжения, които улавят и задържат в границите на стрелковата площадка изстреляните по направлението на стрелба проектили,
рикоширалите такива, както и части от тях.
4. „Стрелбище с обезопасяващи естествени
прегради от топографията на местността“ е
стрелбище, при което се използват съществуващи естествени или изкуствено създадени
високи и стръмни скатове, високи хълмове и
др., осигуряващи равна или по-голяма защита в сравнение със стрелбищата с изградени
обезопасяващи съоръжения.
5. „Комбинирани стрелбища“ са стрелбища,
които съчетават повече от един вид обезопасяващи съоръжения.
6. „Стрелкова площадка (стрелкова полоса)“ е територия от стрелбището, на която се
намират мишените и стрелковите позиции и
на която непосредствено се провеждат стрелковите упражнения и тренировки. Стрелковата
площадка, ако не е от полеви тип, обикновено е оградена с обезопасяващи съоръжения
или с естествени прегради в посоката на
допустимите и възможни направления на
стрелба. Формата, размерите и пропорциите
на страните на стрелковата площадка са в
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зависимост от изискванията на конкретния
вид спорт. Ако дълбочината на стрелковата
площадка е значително по-голяма от нейната
широчина (при стрелба на големи дистанции – 100, 300, 600, 1000 и повече метра),
тя се нарича „стрелкова полоса“. На едно и
също открито спортно стрелбище може да
има повече от една стрелкови площадки/полоси, разположени в съседство една с друга,
разделени с обезопасяващи съоръжения, на
които едновременно да се провеждат стрелби,
при спазване на изискванията за безопасност.
7. „Направление на стрелба“ е линия,
свързваща стрелковата позиция с мишената
и е с посока от стрелящия към мишената.
Основно направление на стрелба за стрелковата площадка е перпендикулярната линия
към дъното на стрелковата площадка (страната по широчина на стрелковата площадка,
намираща се срещу стрелковите позиции).
При конкретни видове стрелкови спортове
са допустими и вторични направления на
стрелба под ъгъл максимум 90° наляво и 90°
надясно от основното направление на стрелба, ако стрелковата площадка е проектирана
и осигурена с обезопасяващи съоръжения в
тези направления.
8. „Обезопасяващи съоръжения“ на стрелбищата служат да не се допуска изстреляните
проектили да излизат извън границите на
ст релковата площадка/полоса. Те спират
както директно изстрел яните проектили,
така и проектилите, които са рикоширали на
територията на площадката и попадат в тях.
Изискванията при проектирането и изграждането на обезопасяващи съоръжения са те да
бъдат надеждни, устойчиви на въздействията
на изстрелите, да са трайни и устойчиви във
времето, да издържат на неблагоприятни атмосферни въздействия и да се поддържат и
почистват лесно.
9. „Допълнителни проектилозадържащи
обезопасяващи съоръжения“ са допълнително изградени обезопасяващи съоръжения на
стрелковите площадки – тунели, козирки,
куршумоуловители и/или други технически
решения, които не ползволяват на проектилите
или на техни фрагменти да напуснат границите
на съответната стрелкова площадка.
10. „Елементи на оборудването“ са преместваеми или стационарни конструкции,
разположени на територията на стрелковата
площадка, които служат за поставяне/закрепване на мишени, мишенни съоръжения,
стрелкови декори, за разполагане и защита на
управляващи и сигнализиращи системи или
за други цели, свързани с изпълнението на
предвидените спортни упражнения.
11. „Сервизна и складова зона“ е територия,
в която се разполагат/складират елементи и
материали от оборудването на спортния обект,
помощни материали, инструменти, където на
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място се извършват дейности по сглобяване,
разглобяване, ремонт на оборудването на
спортния обект и стрелковите площадки и
други съоръжения, свързани с дейността на
спортния обект.
12. „Проектил“ е всяко метално или неметално тяло (снаряд, куршум, сачма и др.),
предназначено за попадение в мишените чрез
изстрелване от оръжие.
13. „Граница на открито спортно стрелбище“ е границата на зоната за стрелба, която
се състои от една или множество стрелкови
площадки.
14. „Граница на спортен обект – открито
спортно стрелбище“ е границата на територията, която включва зоните по чл. 14.
15. „Оградни съоръжения“ са всички видове врати, заключващи устройства към тях,
спиращи, контролиращи и задържащи достъпа
съоръжения, разположени преди, след и на
самата ограда неподвижно или задвижвани
ръчно или автоматично.
§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат
административнонаказателните разпоредби на
ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг
закон не се предвижда по-тежко наказание.
§ 3. Наредбата е преминала процедурата за
обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за
организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 47, ал. 2 ЗФВС.
§ 5. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 6. В срок една година от влизане в сила
на наредбата собствениците или ползвателите
на съществуващи спортни обекти – открити
спортни стрелбища от приложното поле на
наредбата, одобряват план-график за дейности
те, които трябва да извършат за постигане на
съответствие с изискванията на наредбата.
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
Министър на младежта и спорта:
Мариана Георгиева
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
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Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1
Балистични таблици за боеприпасите на допустимите оръжия
Обобщена Номиналгрупа кали- но максибри на бое- мално разприпасите
стояние/
Средна
начална
скорост на
проектила/Вертикално направление
на стрелба

Приравнени калибри/
Гладкоцевни куршуми и
сачми

1

2

.50 Browning
Caliber

7216 m
900 m/s
40°

.50 Browning Caliber

3

.338 Lapua
Magnum

6322 m
900 m/s
39°

.338 Lapua Magnum
7 mm Remington Magnum
.300 Winchester Magnum
.300 Weatherby Magnum
.308 Norma Magnum
.375 H&H Magnum
8 mm Remington Magnum
.300 H&H magnim
.338 Winchester Magnum
.340 Weatherby Magnum
.358 Norma Magnum
.350 Remington Magnum
.378 Winchester Magnum

.308
Winchester

4359 m
845 m/s
36°

.308 Winchester
.30-06 Springfield
7 mm-08 Remington
6,5x55 Swedish mauser
6,5x54 MannlicherSchoenauer
6,5x57 Mauser
6,5x57R Mauser
6,5x58R Sauer
6,5x58 Portuguese Vergueiro
6,5x58R Krag-Jorgensen
8 mm Mauser (8x57 JS)
.270 Winchester
.358 Winchester
6,5x61 Mauser
7x57 Mauser
7x57R Mauser
7,62x54R Russian
6,5x50 Arisaka
6,5x52 Mannlicher-Carcano
6,5x53R Mannlicher
.250 Savage
.257 Roberts
.307 Winchester
.303 British
.350 Remington Magnum
.300 Savage

С Т Р.
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4121 m
1050 m/s
36°

3
.223 Remington
.22 Hornet
.220 Swift
.22-250 Remington
.223 Remington Magnum
.30 Remington
.303 Savage
.32 Winchester Special
.35 Remington
.38-55 Winchester
.38-40 Winchester
.30 MI carabine
.348 Winchester
.351 Winchester
.356 Winchester
.22 Savage Hi-Power
.25 Remington
7,62x39 Russian
5,45x39 Russian
.30-30 Winchester
.222 Remington
.25-20 WCF
.25-25 Winchester
.256 Winchester Magnum
.50-90 Sharps
.32-20 Winchester
.44-40 Winchester
.444 Marlin
.44 Ball
.357 Winchester
.45-70 U.S. Government
.458 Winchester
6 mm Lee Navy
.30-40 Krag

.357 S&W
Magnum

2136 m
450 m/s
35°

.357 Magnum
.357 Sig
7,62x25 TT

9 mm
Parabellum

2073 m
350 m/s
35°

9 mm Parabellum (9x19)
.44 Magnum
.45 ACP

.22 Long
Rifle HV

1685 m
390 m/s
35°

.22 Long Rifle HV
.22 Long Rifle Std. Velocity
.22 Long
.22 Short
9 mm Browning Short
9x18 Makarov
.25 ACP
.32 ACP
.38 Special

shotgun 12 ga
(гладкоцевно
оръжие 12
кал.)

1000 m

Slug
(к у рш у м за гла д коцевно
оръжие)

shotgun 12 ga
(гладкоцевно
оръжие 12
кал.)

600 m

0 buckshot
(д иа ме т ър на с ач м и т е
8,13 mm)
00 buckshot
(д иа ме т ър на с ач м и т е
8,38 mm)
000 buckshot
(д иа ме т ър на с ач м и т е
9,1 mm)

shotgun 12 ga
419 m
сачми № 2
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
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shotgun 12 ga
371 m
сачми № 4
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
shotgun 12 ga
349 m
сачми № 5
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
shotgun 12 ga
331 m
сачми № 6
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
shotgun 12 ga
300 m
сачми № 7 ½
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
shotgun 12 ga
288 m
сачми № 8
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба
shotgun 12 ga
268 m
сачми № 9
(гладкоцевно 396 m/s
оръжие 12
всички
кал.)
допустими
направления на
стрелба

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2
Размери, конструкция, конфигурации и начини
на разполагане на обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки за динамична стрелба
I. Дефиниция и класификации на обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки
за динамична стрелба
1. Обезопасяващи съоръжения
1.1. Обезопасяващите съоръжения са предназначени да поемат и задържат изстреляните
по направлението на стрелба проектили, като
не позволяват проектилите или части от тях да
рикошират.
1.2. Обезопасяващите съоръжения се разполагат напречно на направлението на стрелба
или по страните на територията на стрелковата
площадка, към които са насочени направленията
на стрелба.
2. Видове обезопасяващи съоръжения
2.1. Специално конструирани обезопасяващи
съоръжения по направленията на стрелба.
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2.2. Обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността (високи хълмове,
високи и стръмни скатове и др.).
2.3. Комбинирани съоръжения – съоръжения,
съчетаващи обезопасяващи естествени прегради и специално конструирани обезопасяващи
съоръжения.
3. Видове специално конструирани обезопасяващи съоръжения в зависимост от използваните
материали
3.1. Обезопасяващи съоръжения от пръст и/
или инертни материали – земнонасипни.
3.2. Обезопасяващи съоръжения от други материали – обезопасяващи конструкции, запълнени
с пръст, инертни материали и др.
II. Размери, конструкция и конфигурация на
обезопасяващите съоръжения за стрелковите
площадки
1. Земнонасипни обезопасяващи съоръжения
1.1. Земнонасипните обезопасяващи съоръжения представляват насипи от инертни материали
и/или пръст с трапецовидно сечение и се разполагат по границите на стрелковите площадки/
полоси (фиг. 1 и 2).

Фиг. 1. Земно-насипни обезопасяващи съоръжения (напречен разрез): 1 – вътрешен скат
на насипа; 2 – външен скат на насипа; 3 – било
на насипа; 4 – основа на насипа; 5 – стрелкова
площадка; H – височина на насипа; ϕ – ъгъл на
естествения откос

Фиг. 2. Земно-насипни обезопасяващи съоръжения (надлъжен разрез): 1 – земен насип;
2 – страничен скат на насипа; 3 – било на насипа;
4 – граница на стрелковата площадка; 5 – стрелкова площадка; H – височина на насипа; ϕ – ъгъл
на естествения откос
1.2. Елементи на земнонасипните обезопасяващи съоръжения
1.2.1. Вътрешен скат на земнонасипно обезопасяващо съоръжение – страната на напречното
му сечение откъм стрелковата площадка.
1.2.2. Външен скат на земнонасипно обезопасяващо съоръжение – п рот ивополож ната
на вътрешния скат страна от трапецовидното
напречно сечение.
1.2.3. Страничен скат на земнонасипно обезопасяващо съоръжение – наклонената страна на
сечението му по дължина на насипа.
1.2.4. Било на земнонасипно обезопасяващо
съоръжение – горната основа на трапецовидното
сечение на насипа.
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1.2.5. Основа на земнонасипно обезопасяващо
съоръжение – долната основа на трапецовидното
сечение на насипа.
1.2.6. Височина на земнонасипно обезопасяващо съоръжение (Н) – вертикалната проекция
на разстоянието между ръба на билото и терена
на стрелковата площадка в долната основа на
земния насип.
1.3. Минимални изисквания към характеристиките на елементите на земнонасипни обезопасяващи съоръжения.
1.3.1. Препоръчва се ъгълът на наклона на
вътрешния скат да е 34° (2:3), но не по-малък
от 30°.
1.3.2. Препоръчва се ъгълът на наклона на
външния скат да е не по-голям от ъгъла на естествения откос (ϕ) на материалите, от които е
изграден земният насип.
1.3.3. Препоръчва се ъгълът на наклона на
страничния скат да е не по-голям от ъгъла на
естествения откос на материалите, от които е
изграден земният насип.
1.3.4. В случай че земнонасипното обезопасяващо съоръжение е разположено между две
съседни стрелкови площадки и служи за обезопасяващо съоръжение и за двете площадки, и
двете страни на напречното му сечение се приемат за вътрешен скат и трябва да отговарят на
минималните изисквания за такъв скат.
1.3.5. Широчината на билото на земнонасипното обезопасяващо съоръжение е не по-малка
от 1,00 m.
1.3.6. Краят на билото на земнонасипното
обезопасяващо съоръжение откъм страната на
страничния скат е най-малко с 1,00 m навън от
границата на стрелковата площадка (фиг. 3).

Фи г. 3. Би ло на с т рел ковата п лоща д к а:
1 – страничен скат на земния насип; 2 – граница
на стрелковата площадка; 3 – край на билото
на земния насип; 4 – било на земния насип;
5 – вътрешен скат на земния насип; 6 – външен
скат на земния насип; 7 – обезопасяващо съоръжение – земен насип; 8 – стрелкова площадка;
9 – подход на състезателите
1.3.7. Минималните височини (Н) на земнонасипните обезопасяващи съоръжения в зависимост от дистанциите за стрелба и използваните
оръжия са дадени в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Нарезна карабина и гладкоцевна пушка
Дистанция на стрелба, m
До 25
Над 25 и до 50
Над 50 и до 100
Над 100

Минимална височина Н, m
3,00
4,00
5,00
6,00
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1.4.3. Повърхността на вътрешния скат може
да бъде терасирана в зависимост от вида и
характеристиките на материалите, от които е
изграден скатът, с цел предотвратяване на ерозия. Терасите са с обратен наклон не по-малък
от 5 % (фиг. 6).

Таблица 2
Пистолет
Дистанция на стрелба, m

Минимална височина Н, m

До 15

3,00

От 15 вкл. до 25

4,00

От 25 вкл. до 50

5,00

Над 50
6,00
1.3.8. Проекцията на линията на прицелване от
най-ниската допустима позиция за стрелба през
горния ръб на мишените върху обезопасяващото
съоръжение трябва да е на не по-малко от 1,0 m
от горния ръб на билото на съоръжението (фиг. 4).

Фиг. 4. Линия на прицелване: 1 – земен насип;
2 – проекция на линията на прицелване; 3 – било
на насипа; 4 – удължена дистанция между мишените и земния насип; 5 – значителен ъгъл на
наклона на терена на стрелковата площадка;
6 – линия на прицелване; 7 – стрелкова позиция;
8 – мишена; h – височина на най-ниската стрелкова позиция; H – височина на насипа
1.4. Конструкция на земнонасипните обезопасяващи съоръжения.
1.4.1. Еднородни материали.
1.4.2. Земнонасипни обезопасяващи съоръжения със сърцевина от твърди материали.
Сърцевината на тези съоръжения може да
бъде от трошен камък, скална маса или др.
Дебелината на покривния земен слой върху
сърцевината на съоръженията откъм страната
на вътрешния скат трябва да е не по-малка от
1,00 m (фиг. 5). Покривният земен слой се почиства от твърди включения (камъни и др.) с
размери, по-големи от 5 cm.

Фиг. 5. Земнонасипни обезопасяващи съоръжения със сърцевина от твърди материали:
1 – слой от пръст, пречистен от твърди включения; 2 – ядро от скална маса, трошен камък или
други твърди материали; 3 – стрелкова площадка;
ϕ – ъгъл на естествения откос

Фиг. 6. Терасиране на земнонасипни обезопасяващи съоръжения: 1 – слой от пръст, пречистен
от твърди включения; 2 – ядро от скална маса,
трошен камък или други твърди материали;
3 – стрелкова площадка; 4 – тераса на ската с
наклон; ϕ – ъгъл на естествения откос
1.4.4. Скатовете на обезопасяващите съоръжения може да бъдат засадени с подходяща
растителност с цел намаляване на въздействието
на ерозията.
2. Обезопасяващи съоръжения от други материали
2.1. Обезопасяващи съоръжения може да се
изграждат и от други плътни и здрави строителни
материали, като:
а) монолитен бетон или зидария от бетонни
блокове;
б) тухлена зидария;
в) масивно дърво;
г) стоманени листове (ламарина);
д) комбинация от материалите по предходните букви.
2.2. Обезопасяващи съоръжения може да се
изграждат и с кухи конструкции от материалите
по т. 2.1, запълнени с пръст, инертни материали
или с друг устойчив на изстрели и задържащ
проектилите материал.
2.3. Обезопасяващите съоръжени я се изграждат така, че проектилите от допустимите
за употреба на съответното спортно стрелбище
оръжия и боеприпаси да не преминават през
съоръжението дори след продължителна експлоатация.
2.4. Повърхността на съоръжението откъм
стрелковата площадка се покрива задължително
с материал, който не позволява проектилите да
рикошират – обикновено с дървесни плочи на
няколко слоя или с плътно дърво или с плътни
твърди гумени ленти.
2.5. Височината на обезопасяващите съоръжения от други материали Н е вертикалната
проекция на разстоянието между горния ръб на
съоръжението и терена на стрелковата площадка
в долната му основа.
2.6. Минималните височини Н на обезопасяващите съоръжения от други материали в зависимост от дистанциите за стрелба и използваните
оръжия са дадени в табл. 1 и 2.
2.7. Краят на горния ръб на билото на обезопасяващото съоръжение трябва да е най-малко
1,00 m навън от границата на стрелковата площадка (фиг. 3).
3. Обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността
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3.1. Открити спортни стрелбища може да се
изграждат на терени, на които има съществуващи
естествени или изкуствено създадени прегради с
височина, равна или по-голяма от изискваната за
конкретния вид стрелкова площадка, които могат
да се класифицират като обезопасяващи естествени прегради, осигуряващи непробиваемост и
задържане на изстреляните в тях проектили, и
да не позволяват тези проектили или части от
тях да рикошират, като:
а) планински скатове, скатове на хълмове и
възвишения, скатове на дерета;
б) скатове и стени на кариери, пресушени
язовири, открити мини и други подобни нефункциониращи обекти.
3.2. Обезопасяващите естествени прегради от
топографията на местността по размери и свойства на материалите трябва да осигуряват степен
на защита, равна или по-висока от минимално
изискуемите по тази наредба за съответните
спортни дисциплини и оръжия. В случай че в
някое от допустимите направления на стрелба
не съществува естествена топографска преграда,
се изгражда допълнително обезопасяващо съоръжение съгласно изискванията на т. 1 и/или т. 2
и откритото спортно стрелбище се класифицира
като стрелбище с комбинирани обезопасяващи
съоръжения.
3.3. Обезопасяващите естествени прегради от
топографията на местността трябва да са напречно
на всички допустими направления на стрелба.
3.4. Елементи на обезопасяващите естествени
прегради от топографията на местността
3.4.1. Вътрешен скат на преградата – линията на напречното сечение откъм стрелковата
площадка.
3.4.2. Основа на преградата – пресечната
линия на ската с равнината на стрелковата
площадка.
3.4.3. Било или горен ръб на топографската
естествена преграда – съществуващите такива.
3.4.4. Височина на топографската преграда
(Нт) – най-малката от вертикалните проекции
на разстоянията между ръба или билото и основата є.
3.4.5. Наклон на скатовете – най-малкият от
наклоните на ската по неговата дължина, определени от правите линии, съединяващи основата
на ската и билото (ръба).
3.5. Минимални изисквания към характеристиките на елементите на обезопасяващите естествени прегради от топографията на местността
3.5.1. Наклонът на скатовете на обезопасяващите естествени прегради от топографията
на местността трябва да е не по-малък от 30°.
Оптималният наклон на скатовете е 56°.
3.5.2. Минималната височина на билото на
обезопасяващи естествени прегради от топографията на местността в зависимост от дистанциите
за стрелба и използваните оръжия трябва да е не
по-малка от посочените височини в табл. 1 и 2.
3.5.3. По повърхността на вътрешния скат, в
границите на необходимите височина и широчина, не трябва да има скали и други твърди
повърхности, които да причиняват рикошети
при попадение на проектил в тях.
4. Комбинираните обезопасяващи съоръжения представляват съвкупност от някои или от
всички обезопасяващи съоръжения от видовете,
описани в т. II.1, II.2 и II.3.
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Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2

Размери, конструкция, конфигурации и начини
на разполагане на обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки за ловна стрелба
1. Обезопасяващи съоръжения
1.1. Обезопасяващите съоръжения имат за цел
да поемат и задържат изстреляните по направлението на стрелба сачми, сачмите от случайни
неконтролируеми изстрели, като не позволяват
и рикошет.
1.2. Обезопасяващите съоръжения се разполагат напречно на направленията на стрелба (фиг.
1 и 2). При повече от една стрелкова площадка
се изграждат и обезопасяващи съоръжения по
част от периметъра на стрелковата площадка
(фиг. 3, 4 и 7).
2. Видове обезопасяващи съоръжения
2.1. Специално конструирани обезопасяващи
съоръжения
2.2. Обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността
2.3. Комбинирани
3. Видове специално конструирани обезопасяващи съоръжения според използваните материали
3.1. Обезопасяващи съоръжения от пръст и/
или инертни материали
3.2. Обезопасяващи съоръжения от други
материали – обезопасяващи конструкции
3.3. Комбинирани
4. Обезопасяващи съоръжения – земни насипи
4.1. Земните насипи, използвани за обезопасяване, са с трапецовидно сечение и се състоят
от следните елементи (фиг. 1 и 2):

Фиг. 1. Обезопасяващо съоръжение земен
насип (напречен разрез): 1 – вътрешен скат на
насипа; 2 – външен скат на насипа; 3 – било
на насипа; 4 – основа на насипа; 5 – стрелкова
площадка: H – височина на насипа; ϕ – ъгъл на
естествения откос

Фиг. 2. Обезопасяващо съоръжение земен
наси п (на д л ъжен разрез): 1 – земен наси п;
2 – страничен скат на насипа; 3 – било на насипа;
4 – граница на стрелковата площадка; H – височина на насипа; ϕ – ъгъл на естествения откос
4.2. Специално конструирани обезопасяващи
съоръжения – преградни стени (фиг. 3)
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Преградните стени се изграждат от вертикални, стабилно закрепени към повърхността
на земята колони с размери 0,15 х 0,15 х 4 m,
обковани шахматно с дъски със сечение 0,15 х
0,003 m. Шахматното обковаване позволява да
се намали ветровото въздействие върху така
получените големи площи.
Преградните стени се изграждат непосредствено зад кулите – голяма и малка, по периметъра на стрелковата площадка. Височината
на преградната стена е 3 m. Преградната стена
започва от хоризонталата, определена от стрелкова позиция 4S (за дисциплината „СКИЙТ“), и
завършва на 3 – 5 m преди пресечната є точка
с проектираните траектории на паничките за
дисциплината „СКИЙТ“ (фиг. 7).

Фиг. 3. Преградна стена между стрелкови
площадки за ловна стрелба: 1 – стрелкова площадка 1; 2 – стрелкова площадка 2; 3 – преградна
стена; 4 – детайл на преградна стена
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4.3. Комбинирани обезопасяващи съоръжения
4.3.1. Комбинираните обезопасяващи съоръжения се изграждат напречно на направленията на
стрелба на разстояние до началото на насипната
част не по-малко от 95 m. Съоръжението представлява земен насип със сърцевина от твърди
материали – трошен камък, скална маса или
др., и с покривен слой земя. Върху билото се
изгражда преградна стена от бетонни пилони и
платна с обща височина 15 m (фиг. 5 и 6). Възможно е обезопасяващото съоръжение да бъде
или само насип, или стена, но при запазване на
посочената височина.

Фиг. 5. Комбинирано обезопасяващо съоръжение – земен насип с преградна стена (напречен
разрез): 1 – обезопасяващо съоръжение – земен
насип; 2 – обезопасява ща п рег ра дна с т ена;
3 – стрелкова площадка

Фиг. 6. Стрелбище за дисциплината „ТРАП“ с
преграда (надлъжен разрез): 1 – стрелкова позиция; 2 – траектория на сачмите; 3 – траектория
на мишените; 4 – комбинирана преграда

Фиг. 7. Преградна стена между стрелковите
площадк и (поглед отгоре): 1 – комбинирана
стрелкова площадка за дисциплините „СКИЙТ“,
„ТРАП“ и „ДВОЕН ТРАП“; 2 – стрелкова площадка за дисциплината „СКИЙТ“; 3 – траектории на паничките за дисциплината „СКИЙТ“;
4 – траектории на паничките за дисциплината
„ТРАП“; 5 – преградна стена; 1S, 2S – 8S – стрелкови позиции за дисциплината „СКИЙТ“; 1Т,
2Т – 5Т – стрелкови позиции за дисциплината
„ТРАП“; L – ниска кула; H – висока кула

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 3 и чл. 26, ал. 2

Фиг. 4. Детайл на преградна стена: 1 – дървена колона с размери 0,15 х 0,15 m; 2 – шахматно
разположени от двете страни дъски с размери
15 х 3 сm

Размери, конструкция, конфигурация и начини
на разполагане на обезопасяващите съоръжения
на стрелковите площадки за биатлон
Обезопасяващите съоръжения, разположени
на стрелковите площадки за биатлон, са предназначени да поемат и задържат изстреляните
по направлението на стрелба проектили, като
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не позволяват проектилите или части от тях
да рикошират. Обезопасяващите съоръжения
се разполагат напречно на направлението на
стрелба и по страните на територията на стрелковата площадка.
Обезопасяващите съоръжения на стрелковите
площадки за биатлон са: специално конструирани
обезопасяващи съоръжения по направленията на
стрелба, обезопасяващи естествени прегради от
топографията на местността (високи хълмове,
високи и стръмни скатове и др.) и комбинирани – съчетаващи обезопасяващи естествени
прегради и специално конструирани обезопасяващи съоръжения.
Специално конструираните обезопасяващи
съоръжения в зависимост от използваните материали са: обезопасяващи съоръжения от пръст
и/или инертни материали – земнонасипни, или
обезопасяващи съоръжения от други материали – обезопасяващи конструкции, запълнени с
пръст, инертни материали, както и обезопасяващи конструкции от бетон или дървени стени
с дебелина най-малко 5 cm.
Размерите, конструкцията и конфигурацията
на обезопасяващите съоръжения на стрелковите
площадки за биатлон са показани на фиг. 1.

Фиг. 1. Размери, конструкция и конфигурация
на обезопасяващите съоръжения на стрелковите
площадки за биатлон: 1 – обезопасяващо съоръжение – земен насип; 2 – сервизна зона зад
мишените; 3 – мишени с покрив; 4 – сервизна
зона с дължина броят на стрелковите коридори,
умножени по 2,75 m + 2 х 0,5 m; 5 – стрелкови
коридори; 6 – ски посока; 7 – стрелкови рубеж
с дължина броят на стрелковите коридори, умножени по 2,75 m + 2 x 3 m, и с широчина от
12 до 15 m; 8 – постелка с размери 200 x 150 cm;
9 – зона за треньори; 10 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване
Земно-насипните обезопасяващи съоръжения
представляват насипи от инертни материали и/
или пръст с трапецовидно сечение и се разполагат по границите на стрелковите площадки/
полоси (фиг. 2).
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Фиг. 2. Стрелкова площадка за биатлон (вертикален разрез): 1 – мишени; 2 – обезопасяващо
съоръжение – земен насип (минималната височина (min Н) на земнонасипното обезопасяващо
съоръжение зад мишените е 6 m, а минималната
височина (min Н) на земнонасипните обезопасяващи съоръжения от двете страни на стрелковата площадка за биатлон по направленията
на стрелба е 4 m); 3 – направление на стрелба;
4 – ветропоказатели – разполагат се под направлението на стрелба; 5 – стрелкови рубеж;
6 – зона за треньори; 7 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване; 8 – височина на мишените – ЗИМА/ЛЯТО – 0,8/1,0 m

Приложение № 5
към чл. 15, ал. 2

Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън
урбанизирани територии за динамична стрелба
1. Зони за стрелба на открито спортно стрелбище за динамична стрелба
Откритите спортни стрелбища за динамична
стрелба се изграждат при спазване изискванията
на тази наредба, на Правилника на Международната конфедерация по динамична стрелба (IPSC)
и на нормативните документи на Българската
федерация по динамична стрелба. За провеждане
на различните нива на състезания по динамична
стрелба са необходими открити спортни стрелбища
с множество стрелкови площадки, различни по
вид и големина, които могат да бъдат групирани
в стрелкови зони (ареи) (фиг. 1). Всяка зона за
стрелба включва една или повече стрелкови площадки, разделени една от друга с обезопасяващи
съоръжения, позволяващи едновременно да се
провежда състезателна и спортно-тренировъчна
дейност на всяка една от стрелковите площадки.
Формата, размерите и пропорциите на страните на
стрелковата площадка се определят в зависимост
от дизайна и предназначението на конкретното
стрелбище по вид дисциплина: пистолет, гладкоцевна пушка, карабина и/или комбинация от две
или повече от дисциплините съгласно правилника
на IPSC.

Фиг. 1. Стрелкова зона от група стрелкови
площадки: 1, 2, 3 – номер на стрелковата площадка; 4 – граница на стрелковата площадка;
5 – обезопасяващo съоръжение – земен насип;
6 – настилка на стрелковата площадка
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Стрелковата площадка за динамична стрелба
е тази част от територията на стрелбището, на
която се намират мишените, стрелковите декори
и стрелковите позиции, където непосредствено се
провежда състезателна и спортно-тренировъчна
дейност. Всяка стрелкова площадка за динамична
стрелба се огражда с обезопасяващи съоръжения
и/или с естествени прегради в посоката на допустимите и възможни направления на стрелба.
Стрелковите площадк и могат да бъдат с
произволни форми и конфигурации съгласно
правилника на IPSC. Стрелковите площадки се
проектират така, че да позволяват провеждането
на динамични стрелкови упражнения, при които
състезателят обстрелва мишените, започвайки
от начална позиция, и в хода на упражнението
се придвижва и преминава в следващи стрелкови позиции или положения за стрелба, за да
обстреля всички мишени, включени в стрелковото упражнение, като е допустимо да стреля и
по време на движението си (фиг. 2).

Фиг. 3. Примерни направления на стрелба
при динамична стрелба: 1 – стрелкова позиция;
2 – основно направление на стрелба; 3 – вторични
направления на стрелба
2. Елементи на стрелковата площадка за
динамична стрелба (фиг. 4)

Фиг. 2. Примерни динамични стрелкови позиции: 1, 2, 3, 4 – стрелкови позиции; 5 траектории
на движение
Стрелковата площадка се проектира и осигурява с обезопасяващи съоръжения, позволяващи
безопасно изпълнение на курса на стрелба в
направления (фиг. 3) под ъгъл максимум 90°
наляво и 90° надясно от основното направление
на стрелба.

Фиг. 4. Елементи на стрелкова площадка за
динамична стрелба: 1 – страничен скат на земния насип; 2 – граница на стрелковата позиция;
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3 – край на билото на земния насип; 4 – било
на земния насип; 5 – вътрешен скат на земния
насип; 6 – външен скат на земния насип; 7 – дъно
на стрелковата площадка; 8 – обезопасяващо
съоръжение – земен насип; 9 – стрелкова площадка; 10 – подход за състезателите
2.1. Основни елементи
2.1.1. Подход за състезателите е зоната, в която се разполагат състезателите за подготовка
и изчакване на реда си, както и помощният и
обслужващ (съдийски или треньорски) екип.
2.1.2. Дъно на стрелковата площадка – страната на стрелковата площадка, намираща се
срещу подхода за състезателите.
2.1.3. Страни на стрелковата площадка – страните по дълбочина на стрелковата площадка
вляво и вдясно от подхода за състезателите.
2.1.4. Разполагане на мишените – мишените за
стрелковите упражнения може да се разполагат
по цялата площ на стрелковата площадка, при
стриктно спазване на мерките за безопасност.
2.1.5. Стрелкови позиции са местата, от които състезателите обстрелват мишените при
съответните упражнения. Стрелковите позиции
се намират вътре в територията на стрелковата
площадка.
2.1.6. Обезопасяващите съоръжения са съгласно приложение № 2.
2.2. Допълнителни елементи – ст релкови
декори (фиг. 5)
Стрелковите декори са необходими, но не
и задължителни за сценария на стрелковите
упражнения. Разполагат се на територията на
самата стрелкова площадка. Материалите, от
които са изработени декорите и закрепващите
конструкции, не трябва да позволяват рикошети.

Фиг. 5. Примерно разполагане на стрелкови
декори
3. Направления на стрелба при стрелкови
упражнения по динамична стрелба
Направление на стрелба е линията, свързваща
стрелковата позиция с мишената и е с посока от
стрелящия към мишената. Основно направление
на стрелба за стрелковата площадка е перпендикулярната линия към дъното на стрелковата
площадка. При динамична стрелба са допустими
и вторични направления на стрелба под ъгъл
максимум 90° наляво и 90° надясно от основното
направление на стрелба, ако стрелковата площадка е проектирана и осигурена с обезопасяващи
съоръжения в тези направления (фиг. 3).
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4. Примерни конфигурации на стрелковите
площадки за динамична стрелба (фиг. 6 и 7)

Фиг. 6. Примерна конфигурация на стрелбище
за динамична стрелба (вариант I): 1 – 10 – номер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за
безопасна проверка и обслужване на оръжие;
Хр – площадка за хронограф; 11 – обезопасява-
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щo съоръжение – земен насип; 12 – граница на
стрелковата площадка; 13 – навес; 14 – настилка
на стрелковата площадка

Фиг. 7. Примерна конфигурация на стрелбище
за динамична стрелба (вариант II): 1 – 18 – номер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за
безопасна проверка и обслужване на оръжие;
Хр – площадка за хронограф; 19 – обезопасяващo съоръжение – земен насип; 20 – граница на
стрелковата площадка; 21 – навес; 22 – настилка
на стрелковата площадка

Приложение № 6
към чл. 15, ал. 2

Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън
урбанизирани територии за ловна стрелба
1. Ловна стрелба в дисциплините „ТРАП“,
„ДВОЕН ТРАП“, „СКИЙТ“ и „ДВИЖЕЩ СЕ
СИЛУЕТ“ се провеж да на открити спортни
стрелбища.
2. Стрелковите площадки за дисциплината
„ТРАП“ са с размери и оборудване съгласно фиг. 1.
Полигонът (зоната за стрелба) за дисциплината
„ТРАП“ включва една или няколко стрелкови
площадки и съответна огнева зона пред тях по
направлението на стрелба. Размерите на полигона за устройване на стрелбища за дисциплината
„ТРАП“ са показани на фиг. 6.
2.1. Лини я та на ст релба е успоредна на
траншеята за метателните механизми и има 5
позиции, разположени на 15 m спрямо предния
ръб на траншеята.
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2.2. Площадката със стрелковите места е с
равно, твърдо и нехлъзгаво покритие, върху което
с трайно оцветяване се означават линията на
стрелба и стрелковите места. Нивото на площадката трябва да е на нивото на огневата зона.
2.3. В траншеята се разполагат 5 групи с по
3 броя метателни механизми, разположени на
осево отстояние от 3 до 3,3 m една от друга.
2.4. Напречното сечение на траншеята за
разполагане на метателната техника е показано
на фиг. 2.
2.5. Изграждането на две и повече стрелкови
площадки е показано на фиг. 3.
2.6. Траекториите на мишените и направлението на стрелба са показани на фиг. 4.
2.7. Огневата зона на полигон за ловна стрелба е площта, предвидена за падане на сачмите,
съгласно фиг. 5.

Фиг. 1. Стрелкова площадка за ловна стрелба
в дисциплината „ТРАП“: 1 – aлея за придвижване и изчакване; 2 – зона за съдии и стенд за
управление; 3 – минимално вътрешно разстояние на траншеята; 4 – отстояние от центъра
на въртене на лирата до външни я край на
бруствера; 5 – максимален ъгъл на отклонение
на паничката; 6 – стълба надолу; 7 – траншея;
No1, No2 – No5 – стрелкови позиции; No6 – площадка за изчакване на реда за стрелба; N1,
N2 – N5 – групи метателни механизми

Фиг. 2. Напречно сечение на т раншеята
за дисциплините „ТРАП“ и „ДВОЕН ТРАП“:
1 – стрелково място; 2 – дебелина на горната
стена на траншеята; 3 – вътрешни размери на
траншеята; 4 – отстояние от центъра на въртене
на лирата до външния край на бруствера
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Фиг. 3. Разположение при две и повече стрелкови площадки: 1 – площадка No1; 2 – площадка
No2; 6 – стълба надолу за достъп до траншеята;
No5, No1 – стрелкови площадки; No6 – площадка
за изчакване на реда за стрелба; N5 – пета група
метателни машини на първа площадка; N1 – първа
група метателни машини на втора площадка

Фиг. 4. Траектории на мишените и направление
на стрелба: 1 – комбинирана площадка за дисциплините „СКИЙТ“ и „ТРАП“ (поглед отгоре);
2 – площадка за дисциплината „СКИЙТ“ (поглед
отгоре); 3 – траектории на мишените и стрелбата в дисциплината „СКИЙТ“; 4 – направление
на траекториите и стрелбата в дисциплината
„ТРАП“; 5 – преградна стена; L – ниска кула;
H – висока кула; 1S, 2S – 8S – стрелкови позиции
в дисциплината „СКИЙТ“; 1T, 2T – 5T – стрелкови позиции в дисциплината „ТРАП“

Фиг. 5. Огнева зона на полигон за ловна
стрелба: 1 – стрелкова позиция; 2 – траектория
на сачмите; 3 – траектория на мишената
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Фиг. 6. Полигон (зона за стрелба) на стрелбище за дисциплината „ТРАП“: 1 – зона за състезатели, съдии и служебни лица (за разполагане
на пътеката за придвижване на състезателите,
стрелковите места, съдийското място и стенда
за управление); 2 – огнева зона; 3 – траншея;
4 – максимално странично отклонение на полета
на мишената; 5 – зона за зрители
3. За практикуване на дисциплината „ДВОЕН
ТРАП“ се използва стрелковата площадка за
дисциплината „ТРАП“.
4. Стрелковите площадки за дисциплината
„СКИЙТ“ (кръгова стрелба) са с размери и
оборудване съгласно фиг. 7. Направлението на
стрелба и траекториите на мишените в дисциплината „СКИЙТ“ са показани на фиг. 8. Размерите на стрелковия полигон, който може да
включва една или няколко стрелкови площадки
и съответна огнева зона пред тях по направлението на стрелба за дисциплината „СКИЙТ“, са
показани на фиг. 9.

Фиг. 7. Стрелкова площадка за дисциплината
„СКИЙТ“: 1, 2...8 – стрелкови позиции; 9 – базова
хорда; 10 – централна точка (пресечната точка
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на траекторията на паничките); 11 – граница за
стрелба (40,3 +/–0,1 m); 12 – далечина на полета
(65 – 67 m); L – ниска кула; H – висока кула

Фиг. 8. Направление на стрелба и траектории
на мишените в дисциплината „СКИЙТ“ (поглед
отгоре): 1 – траектории на мишените; 2 – направление на стрелба; 1S, 2S – 8S – стрелкови места;
L – ниска кула; H – висока кула
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6. Специализираните и комбинираните стрелбища по ловна стрелба за дисциплините „ТРАП“,
„ДВОЕН ТРАП“ и „СКИЙТ“ трябва да отговарят
на следните изисквания:
а) наличие на център за управление на метателната техника;
б) зад стрелковите места се устройва равна
площадка за придвижване на съдийския апарат и
на стрелците и за разполагане на необходимото
допълнително оборудване;
в) огневата зона да е равна и напълно обозрима,
без наличие на дупки, издатини и растителност,
с височина, по-голяма от 10 cm.
7. Стрелковите площадки за ловна стрелба в
дисциплината „ДВИЖЕЩ СЕ СИЛУЕТ“ (бягащ
заек, глиган и др.) са с размери съгласно фиг. 10.
7.1. Стрелковото място е площадка, изградена
от равно, твърдо и нехлъзгаво покритие.
7.2. Мишената се движи между преградните
стени, които се изпълняват като строителна
конструкция (от дърво или бетон). Стените
трябва да осигуряват защитата на техническите
лица, обслужващи мишената. Зад мишената се
изгражда предпазен насип от пръст.

Фиг. 10. Стрелкова площадка за дисциплината „ДВИЖЕЩ СЕ СИЛУЕТ“: 1 – стрелково
място; 2 – огнева зона; 3 – движение на силует;
4 – предпазна стена; 5 – предпазен насип
8. Ориентацията на стрелбищата по ловна
стрелба за дисциплината „ТРАП“ се определя
така, че стрелбата да се извършва в северна посока. В дисциплината „СКИЙТ“ направлението
на хордата, свързваща двете кули, гледано от
високата кула, е в източна посока.

Фиг. 9. Стрелкови полигон за дисциплината
„СКИЙТ“: 1 – стрелкова площадка; 2 – огнева
зона; 3 – зона за зрители
4.1. Стрелковите места се свързват с обходни
пътеки с широчина най-малко 1 m. Стрелковите
места и свързващите пътеки се предвиждат с
равно, твърдо и нехлъзгаво покритие.
4.2. Метателните механизми изхвърлят мишените (асфалтови панички) от високата кула на
височина 3,05 +/–0,05 m от нивото на площадката
и от ниската кула – на височина 1,05 +/–0,05 m
от нивото на площадката.
5. За стрелба в дисциплините „ТРАП“, „ДВОЕН ТРАП“ и „СКИЙТ“ може да се изграждат и
комбинирани стрелбища (фиг. 4).

Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2

Изисквания при устройството на зоните за
стрелба на открито спортно стрелбище извън
урбанизирани територии за биатлон
1. Общи положения
Зоната за стрелба на стрелбището за биатлон
трябва да е с равна повърхност и да е оградена
с обезопасяващи съоръжения, разположени нап
речно на направлението на стрелба и по страните на територията на стрелковата площадка
(фиг. 1 и 2). Разположението и конфигурацията
на стрелбището се съобразяват с мерките за
безопасност по отношение на стрелбището за
биатлон и заобикалящите площи. Направлението на стрелба се ориентира по възможност
на север с цел улесняване на видимостта към
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мишените. При възможност не се предвиждат
защитни прегради, които пречат на видимостта
на зрителите или на телевизионните камери.
2. Устройство на стрелбището за биатлон
(фиг. 3)
2.1. Дистанция за стрелба
Дистанцията за стрелба е разстоянието между
предния край на рубежа за стрелба и линията
на мишените и е 50 m +/–1 m.
2.2. Разполагане на стрелковите позиции в
зависимост от положението за стрелба
По посоката на стрелба дясната половина от
стрелбището е за стрелба в положение „Легнал“,
а лявата половина – за стрелба в положение
„Прав“. Това разпределение трябва да е показано
ясно на състезателите чрез табелки. Изключение
от тази дясна и лява конфигурация се допуска
за дисциплините „ПРЕСЛЕДВАНЕ“, „МАСОВ
СТАРТ“ и „Щ АФЕТА“, когато състезателите
стрелят от всички коридори в положение „Легнал“ и „Прав“.
2.3. Вход и изход на стрелбището (зоната за
стрелба)
Стрелбището за биатлон се устройва така,
че по време на тренировка и състезание състезателите да влизат от лявата и да излизат от
дясната страна.
2.4. Ниво на стрелковите площадки
Повърхността на рубежа за стрелба и повърхността, на която са разположени мишените,
се предвиждат при възможност на едно ниво.
Рубежът за стрелба и повърхността, на която са
разположени мишените, трябва да са на по-високо
ниво от площта между тях с най-малко 30 cm.
2.5. Пространствени конфигурации
В задната част на стрелбището се предвижда
оградена зона с широчина 10 – 12 m (рубеж за
стрелба), измерена назад от ръба на линията
за стрелба и простираща се по дължината на
цялата задна част на стрелбището. Тази зона
е запазена за състезатели, официални лица и
членове на журитата. Зад рубежа за стрелба
се предвижда оградена зона с широчина наймалко 2 m, предназначена за членове от екипа
на всеки отбор. Зоната се конфигурира така, че
членовете на екипа на отбора да виждат добре
мишените и зоната на рубежа за стрелба. Зад
зоната за треньори се предвижда зона от 1,5 m
по широчината на стрелбището, предназначена
основно за представители на средствата за масово осведомяване.
3. Рубеж за стрелба
Рубеж за стрелба е зоната в задната част на
стрелбището, където състезателите стрелят от
положение „Легнал“ и „Прав“. Рубежът трябва
да е покрит изцяло със сняг, отъпкан, равен,
почистен и да не е заледен, като цялата площ,
използвана от състезателите по време на състезанието, трябва да е равна. (При провеждане на
тренировки и състезания по летен биатлон зоната
на рубежа може да бъде подравнена с озеленена
земна маса, с асфалт или бетон.)
3.1. Стрелкови коридори
Рубежът за стрелба е разделен на стрелкови
коридори, от които състезателят стреля. Всеки
стрелкови коридор е с широчина 2,75 – 3,00 m.
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Широчината на всек и коридор т рябва да е
маркирана и от двете страни по дължината на
коридора от стрелковия рубеж до мишените с
дъски с червен цвят на разстояние 1,5 m една от
друга и потъващи в снега най-малко 2 cm под
повърхността. И двете страни на всеки коридор
се маркират от рубежа до мишените със седем
Т-образни указателни табели с широчина не
повече от 0,20 m и с височина 0,15 m с цветове,
съвпадащи с фоновия цвят на номера на мишените, които ясно определят коридора, но не пречат
на стрелбата. Минималното разстояние между
външния край на най-левия и десен коридор и
началото на обезопасяващите съоръжения, с
които те граничат, е 3 m. Това разстояние трябва
да се поддържа от рубежа до мишените.
3.2. Постелки за стрелба
За стрелба в положение „Легнал“ и „Прав“ се
поставят постелки пред всеки коридор за стрелба
на рубежа. За всички състезания на Международния съюз по биатлон (МСБ) постелките трябва да
са с размери 2,00 x 1,50 m и с дебелина 1 – 2 cm
и да са изработени от синтетични или естествени влакна с груба и нехлъзгаща се повърхност.
4. Мишени
4.1. Мишените, които се използват за биатлон,
са метални и хартиени и трябва да отговарят на
изискванията на МСБ. За всички състезания на
МСБ се осигуряват най-малко 30 коридора за
стрелба и мишени. За използваните мишени за
зимни олимпийски игри, световни първенства
и световни купи се осигурява възможност за
дистанционно презареждане (без въже).
4.2. Поддръжка на мишените
Мишените се поддържат и настройват така,
че да са в съответствие с инструкциите на производителя.
4.3. Разполагане на мишените
Мишените се разполагат подравнени в права
линия, успоредно на предния ръб на рубежа за
стрелба. Те се подравняват във всички посоки
и се поставят така, че да са по средата на широчината на коридора. Мишените не трябва да
се отклоняват настрани повече от 1° от десния
ъгъл на коридорите за стрелба. Центърът на
мишената трябва да е на височина 80 – 100 cm
от повърхността на рубежа за стрелба.
4.4. Фон на мишената
Фонът зад мишените, от повърхността на
площадката до 1 m над горния ръб на мишената,
се оцветява в бяло.
5. Номериране и маркировка
Стрелковите коридори и елементите на оборудването (установките) се означават с един и
същ номер. Те трябва да са лесно видими и да
започват отдясно с номер 1. На всички състезания на МСБ стрелковите коридори се номерират
отляво и отдясно в предната част на стрелковия
рубеж. Табелите на стрелковия рубеж се поставят
така, че да не пречат на телевизионното заснемане на стрелбата на състезателите. Табелите
са с височина 30 cm и с широчина 20 – 25 cm.
Номерата на табелите са с височина 20 cm, с
широчина 3 cm между линиите, изписващи номера, и се отпечатват в долния край на табелата.
Табелите се монтират върху стълб с дебелина
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1 cm и с височина 40 cm, измерена от снежната
повърхност до долната част на табелата. Размерът
на номерата на установките трябва да е 40 cm, с
широчина между линиите 4 cm. Номерата трябва
да са монтирани непосредствено над установките.
И двата вида номера (на стрелковите коридори
и на установките) са с различни цветове – черно
на жълто и жълто на черно, като се започва от
номер 1 с черен цвят на жълт фон, и отговарят
на Т-стълбовата маркировка.
5.1. Граници на входа и изхода на стрелбището
На входа и изхода на стрелбището, на разстояние 10 m преди левия и след десния коридор за
стрелба, се нанася ясна маркировка, която показва
външните очертания на зоната на стрелбището
с информационна забрана.
6. Ветропоказатели
По време на състезанията и официалната
тренировка отстрани на всеки втори коридор
за стрелба се поставят ветропоказатели, като
се започне от дясната страна на коридор 1, на
разстояние 5 m от рубежа за стрелба и на 20 m
от линията на мишената. Флагчетата се поставят така, че горният им край да е на едно ниво
с долния край на мишената и да не пречат на
пряката видимост към мишените.
7. Пирамиди за пушки
На стрелбището в зоната за екипировката
на отбора се разполагат пирамиди за две резервни пушки за всеки отбор, който участва в
състезанията, и достатъчен брой пирамиди по
време на тренировка и прострелка на оръжието. Пирамидите се маркират ясно с имената на
участващите страни или отбори. Те може да се
използват от отборите по време на състезание,
тренировка и прострелка на оръжието. Извън
стрелбището се осигурява достатъчен брой пирамиди за тренировка.
8. Видеокамери на стрелбището
На всички състезания на МСБ видеокамерите се поставят така, че да обхващат и да
записват действията на всички състезатели на
стрелбището.

Фиг. 1. Ст релкова п лоща дка за биатлон
(вертикален разрез): 1 – мишени; 2 – естествена
или изкуствена преграда; 3 – линия на стрелба; 4 – ветропоказатели; 5 – стрелкови рубеж;
6 – зона за треньори; 7 – зона за представители
на средствата за масово осведомяване; 8 – височина на мишените
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Фиг. 2. Ст релкова п лоща дка за биатлон
(план-схема): 1 – стена; 2 – сервизна зона зад
мишените; 3 – мишени с покрив; 4 – сервизна
зона; 5 – стрелкови коридор; 6 – ски посока;
7 – стрелкови рубеж; 8 – постелка с размери 200
х 150 cm; 9 – зона за треньори; 10 – зона за представители на средствата за масово осведомяване

Фиг. 3. Стрелбище за биатлон: 1 – обезопасяващо съоръжение; 2 – мишени; 3 – стрелкови
рубеж; 4 – зона за треньори; 5 – зона за представители на средствата за масово осведомяване;
6 – материален контрол; 7 – финал; 8 – старт;
9 – наказателен рунд; 10 – тоалетни; 11 – зона
за зрители; 12 – паркинг.
7049
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2001 г. за железопътен превоз на
специфични товари, на товари без опаковка
и на товари, изискващи особена опаковка
(ДВ, бр. 4 от 2002 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Специфичните товари се приемат за
превоз само като отделна вагонна пратка от
и до гари, обявени за извършване на товароразтоварна дейност в доклада за фактическото
състояние на железопътната инфраструктура
по чл. 23, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Товарите, за превоза на които се изисква
вагоните и контейнерите да се дезинфекцират
и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият), са определени в
приложение № 1.
(3) Обработените вагони във ветеринарнодезинфекционните и промивно-пропаръчните
дезинфекционни станции се облепват с етикети
по образец съгласно приложение № 2.
(4) Забранява се превоза на хранителни продукти във вагони, превозвали опасни товари,
с изключение на случаите, в които превозване
в такива вагони е допустимо съгласно Правилника за международен железопътен превоз
на опасни товари (RID) към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF)
(ДВ, бр. 69 от 2006 г.).“
§ 3. В чл. 5 след думата „произход“ се поставя запетая и се добавя „фуражи, фуражни
добавки, комбинирани фуражи, премикси и
специфични растителни продукти“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „дълбоко“ и „замразени
(от -18 до -6 °С),“ се заличават, а след думата
„охладени“ се добавя „(до +4 °С)“.
2. В ал. 3 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 3“.
§ 5. В чл. 8 думите „в дезинфекционна
станция“ се заменят с „във ветеринарно-дезинфекционна станция“.
§ 6. В чл. 10 думите „медицинските изисквания“ се заменят с „ветеринарномедицинските
и фитосанитарните изисквания“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

1. В ал. 1 думата „свидетелство“ се заменя
с „документ за вида товар“, думата „издадено“
се заменя с „издаден“ и думата „което“ се
заменя с „който“.
2. В ал. 2 думата „свидетелството“ се заменя с „документът“ и думата „издадено“ се
заменя с „издаден“.
3. В ал. 3 думата „свидетелството“ се заменя с „документът“ и думите „се предава
срещу подпис“ се заменят със „се предава
след вписване на име и поставяне на подпис“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато ветеринарномедицински, фитосанитарни или други органи спрат или забранят превоза, те съставят документ, в който
отразяват състоянието на товара и причините
за спирането или забраната.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „контролния
лист“ се заменят с „документа по ал. 1“;
б) в изречение трето думите „след това
с телеграма се уведомява отправната гара,
която от своя страна“ се заменят с „превозвачът незабавно“ и след думите „да даде“ се
добавя „писмено“.
§ 9. В чл. 18, ал. 2 думите „ветеринарномедицинският документ“ се заменят с „ветеринарномедицинският или фитосанитарният
документ“.
§ 10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Млякото и млечните продукти се
превозват в специализирани хладилни вагони
с товарни или пътнически влакове, както и в
техните фургони като колетни пратки.“
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 2 до 10 °С“ се заменят
с „до 6 °С“.
2. В ал. 2 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документа“.
3. В ал. 3 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“.
4. В ал. 4 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“, а думите „се предава
срещу подпис“ се заменят със „се предава
след вписване на име и поставяне на подпис“.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „свидетелство“ се заменя
с „документ“.
2. В ал. 2 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“.
3. В ал. 3 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“, а думите „се предава
срещу подпис“ се заменят със „се предава
след вписване на име и поставяне на подпис“.
§ 13. В чл. 30 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Животните и птиците се превозват в
почистени и дезинфекцирани специализирани
вагони, а при липса на такива – в обикновени
покрити вагони с гладки стени и приспосо-
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бления за връзване, снабдени с достатъчно
големи вентилационни отвори или вентилационна система, функционираща ефективно
при ниски скорости и в покой. Вагоните, с
които се превозват животни, се обозначават
със символ, указващ присъствието на живи
животни съгласно приложение № 4.
(2) Превозвачът взема предпазни мерки,
за да избегне сблъскване на вагоните, натоварени с живи животни, при композирането
на влаковете и при извършване на маневри.“
§ 14. В чл. 31 се създава ал. 3:
„(3) Забранява се превозването на стоки
във вагона, в който се превозват животни.“
§ 15. В чл. 32, ал. 1, изречение първо думите „във вагони“ се заменят с „в почистени
вагони“.
§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и ветеринарномедицинските органи“ се заличават.
2. В ал. 3 двуеточието се заличава, а думите „волове, телета и биволи (без бикове);
овце, кози, ярета и агнета“ се заменят с „или
животни, които са отгледани заедно и разделянето им може да предизвика безпокойство
и страдание“.
§ 17. В чл. 35, изречение трето след думата
„превозвачът“ думите до края на изречението
се заменят с „уведомява изпращача за подсигуряване на нов придружител и до пристигането му назначава свой служител за охрана“.
§ 18. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
т. 6 се заличава.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На придружителите на вагона с животни се забранява:
1. да пушат, да палят огън и да ползват
нагревателни уреди;
2. да дразнят, плашат и малтретират животните, да им причиняват болка, да оказват
натиск върху чувствителни части на тялото
им и да ги третират по начин, който им причинява болка и страдание.“
§ 19. В чл. 37 думите „мрежа, чукче, клещи, тенекиени изрезки и глина“ се заменят с
„подходящи инструменти и материали“.
§ 20. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„(1) На животните се осигурява достатъчно
вода за пиене в зависимост от вида им и в
съответствие с разпоредбите на чл. 42 и 43
от Наредба № 26 от 2006 г. за условията за
защита и хуманно отношение на животните
по време на транспортирането им (ДВ, бр. 23
от 2006 г.).“
§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ветеринарно свидетелство“
се заменят с „ветеринарен документ“.
2. В т. 2 думите „ветеринарното свидетелство“ се заменят с „ветеринарния документ“.
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3. В т. 3 думата „върлува“ се заменя с „е
констатирана“.
§ 22. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарното свидетелство“ се заменят с „ветеринарния документ“.
2. В ал. 2 думите „редовно свидетелство“
се заменят с „редовен документ“.
§ 23. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарно свидетелство
за произход, удостоверяващо“ се заменят с
„ветеринарен документ за произход, удостоверяващ“.
2. В ал. 2 думите „ветеринарно свидетелство“ се заменят с „ветеринарен документ“.
§ 24. В чл. 47, ал. 3 думите „приложение
№ 2“ се заменят с „приложение № 5“.
§ 25. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „свидетелството“ се заменя с „документа“.
2. В ал. 2 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“.
3. В ал. 3 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“, а думите „се предава
срещу подпис“ се заменят със „се предава
след вписване на име и поставяне на подпис“.
§ 26. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарното свидетелство“ се заменят с „ветеринарният документ“,
а думите „ново или след заверяване на старото свидетелство“ се заменят с „нов или след
заверяване на стария документ“.
2. В ал. 2 думата „Свидетелството“ се заменя с „Документът“.
§ 27. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „акт“ се заменя с „констативен протокол“.
2. В ал. 2 думата „акта“ се заменя с „констативния протокол“.
3. В ал. 3 думата „акта“ се заменя с „констативния протокол“.
§ 28. В чл. 54 думите „за сметка на съответния изпращач или получател“ се заменят
със „съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт“.
§ 29. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ветеринарномедицинското свидетелство“ се заменят с „ветеринарномедицинския документ“.
2. В ал. 2 думите „ветеринарномедицинското свидетелство“ се заменят с „ветеринарномедицинския документ“.
§ 30. В чл. 60, ал. 3 след думите „хигроскопично вещество“ думите до края на текста се
заменят с „като изпращачът удостоверява с
бележка в товарителницата, че това условие
е спазено“.
§ 31. В чл. 63 думата „свидетелство“ се
заменя с „документ“.
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§ 32. В чл. 66, ал. 2 след думата „сгурпепелина“ се поставят точка и запетая и се
добавят думите „мозайка; фракция от чакъли
филц; мраморно брашно; фелдшпат; шамот“.
§ 33. В чл. 68 думата „механичен“ се заличава, а думите „с цел да се осигури“ се
заменят с „осигуряващ“.
§ 34. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато товарът пристигне в замръзнало състояние, по искане на получателя
превозвачът съставя констативен протокол,
в който следва да се установи дали са взети
достатъчни мерки против замръзване от изпращача и дали е направена бележка за това
в товарителницата.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случая на ал. 1 по искане на получателя превозвачът може да увеличи регламентирания срок за разтоварване.“
§ 35. В чл. 73 думите „Изпълнителната
агенция „Железопътна администрация“ се
заменят с „превозвачите“, а думите „по искане
на превозвачите“ се заменят с „по искане на
изпращачите“.
§ 36. В чл. 76, ал. 3 думата „акт“ се заменя
с „констативен протокол“.
§ 37. В чл. 78, ал. 2, изречение второ думите
„назначава за придружител свой служител“ се
заменят с „предприема действията по чл. 35“.
§ 38. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. В случай че придружителят напусне
вагона, който придружава, превозвачът предприема действията по чл. 35. В този случай се
съставя констативен протокол, а разноските
за престоя на вагона и за проверка на товара
се вписват в товарителницата и се заплащат
от изпращача“.
§ 39. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпращачът вписва в графа „Бележки на
изпращача“ на товарителницата думата „Придружител“, име и фамилия на придружителя и
номера на удостоверението за придружител.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Допълнителните разноски за превоза
на придружителя и реда за заплащането им
се определят в тарифата на превозвача.“
§ 40. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„(1) При поява на заразни болести в отделни
райони по нареждане на ветеринарните органи приемането и предаването на пратките с
живи животни, птици, пчелни семейства, хранителни и технически животински продукти
се преустановяват в гарите от тези райони.“
§ 41. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думата „горите“ се заменя с
„храните“, а думите „Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ и“ се
заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Националната компания „Железопътна инфраструктура“ уведомява своевременно
превозвачите за въведените ограничения по
гари и видове товари.
(5) За районите, поставени под карантина,
и видовете товари, за които се отнася карантината, превозвачите уведомяват своевременно клиентите си посредством издаването на
ограничения в трафика.“
§ 42. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) След разтоварване вагоните се облепят
съгласно приложение № 6 и задължително се
обеззаразяват в най-близката ветеринарнодезинфекционна станция.“
§ 43. В чл. 86 след думата „без“ се добавя
„вентилационни“.
§ 44. В чл. 87, ал. 2 след думата „вагонзърновози“ се поставя запетая и се добавя
„предварително почистени и дезинфекцирани“.
§ 45. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Дезинфекция на вагоните, с които
ще се превозват зърнени храни, и дезинсекция
на вагони, с които ще се превозват зърнени
култури с друго предназначение, се извършват от превозвача за сметка на изпращача
във ветеринарно-дезинфекционните станции.
Вагоните, натоварени със заразени зърнени
храни и култури, подлежат на дезинсекция
и/или дезинфекция след разтоварването им.“
§ 46. В чл. 91, ал. 3 думата „цистерни“ се
заменя с „вагон-цистерни“ и думата „цистерната“ се заменя с „вагон-цистерната“.
§ 47. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. В сл у чай на зат руднени я при
източване на течности от вагон-цистерни
вследствие понижаване на температу рата
срокът за разтоварване може да се увеличи
от превозвача по искане на получателя. В
този случай превозвачът съставя констативен
протокол, в който се посочват причините за
несвоевременно източване.“
§ 48. В чл. 93 думите „в цистерна“ се заменят с „във вагон-цистерна“, думата „безденгубно“ се заличава, а изречение второ се изменя
така: „В този случай превозвачът съставя
констативен протокол, в който се посочват
причините за натоварване на неподходящата
вагон-цистерна.“
§ 49. В чл. 94 думите „и РИОСВ“ се заменят
с „и/или от РИОСВ“.
§ 50. В чл. 95 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Специализираните вагон-цистерни за
товарите по чл. 91 се използват само за вида
товар, за който са шаблонирани.“
§ 51. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „цистерни“ се заменя с
„вагон-цистерни“.
2. В ал. 2 думата „цистерните“ се заменя
с „вагон-цистерните“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прегледа на вагон-цистерните се
обръща особено внимание на резервоара по
отношение изтичане на продукта, плътно
затваряне на капака на люка и устройствата
за наливане, източванe и нагряване, както и
наличие на табела с характеристика на балона
и съответните етикети и табели съгласно RID
или Приложение № 2 към Съглашението за
международно железопътно сточно съобщение
от 1951 г. (СМГС).“
4. В ал. 4 думата „цистерните“ се заменя
с „вагон-цистерните“, а думите „вагонната
служба към“ се заличават.
§ 52. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от вагонната служба
към“ се заменят с „на“ и думата „цистерни“
се заменя с „вагон-цистерни“.
2. В ал. 2 думата „цистерни“ се заменя с
„вагон-цистерни“ и думата „акт“ се заменя с
„констативен протокол“.
3. В ал. 3 думата „цистерни“ се заменя с
„вагон-цистерни“.
4. В ал. 4 думата „цистерни“ се заменя
с „вагон-цистерни“ и думата „изпарват“ се
заменя с „пропарват“.
§ 53. В чл. 98 думата „Цистерните“ се заменя с „Вагон-цистерните“ и думата „изпарват“
се заменя с „пропарват“.
§ 54. В чл. 99 думата „Цистерните“ се заменя с „Вагон-цистерните“ и думата „изпарват“
се заменя с „пропарват“.
§ 55. В чл. 100 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „цистерни“ се заменя с
„вагон-цистерни“.
2. В ал. 2 думата „цистерните“ се заменя
с „вагон-цистерните“.
§ 56. В чл. 102 думите „в цистерни“ се
заменят с „във вагон-цистерни“.
§ 57. Член 103 се изменя така:
„Ч л. 103. Ва г он-ц ис т ерн и т е се п ъ л н я т
винаги до ниво, което позволява безопасно
извършване на превоза, съобразено с характеристиките на вагон-цистерните, превозваните течности и климатичните особености за
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периода, през който се извършват превозите,
като не се допуска пълнене над товароспособността на вагон-цистерните.“
§ 58. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Нивото на безопасно запълване на
вагон-цистерните, натоварени с опасен товар,
се определя в съответствие с Наредба № 46
от 2001 г. за железопътен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г.
и бр. 44 от 2013 г.) и RID.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 59. В чл. 105 думата „цистерните“ се
заменя с „вагон-цистерните“.
§ 60. В чл. 106, ал. 1 думата „цистерната“
се заменя с „вагон-цистерната“.
§ 61. В чл. 107 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „цистерните“ се заменя
с „вагон-цистерните“.
2. В ал. 2 текстът след думата „изпращачът“
се заменя с „взема мерки за допълнително
уплътняване на вагон-цистерните по способ,
който няма да възпрепятства източването им“.
3. В ал. 3 думите „предвидените условия
за затваряне на капаците на цистерните“ се
заменят с „на изискванията по ал. 2“.
§ 62. В чл. 108 думата „цистерните“ се
заменя с „вагон-цистерните“.
§ 63. Допълнителната разпоредба става
Допълнителни разпоредби и в тях се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Специфичен товар“ е всеки товар, изиск
ващ допълнителни условия за превоз.
2. „Особена опаковка“ е опаковка, характерна за конкретния вид товар и отговаряща
на необходимите условия за съхранение и
превоз.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Националната компания „Железопътна инфраструктура“ вписва ветеринарнодезинфекционните и промивно-пропаръчните дезинфекционни станции в доклада за
фактическото състояние на железопътната
инфраструктура и осигурява на превозвачите
услугите по дезинфекция и дезинсекция (вкл.
дезодориране, инактивиране, пропарване и
миене).“
§ 64. Параграф 4 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 65. Създава се ново приложение № 1:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Списък на товарите, които изискват вагоните и контейнерите да се дезинфекцират и дезинсекцират (вкл. дезодорират, инактивират, пропарват и мият)
NHM

Списък товари

Обработка
Обработка
на вагоните на вагоните
преди натослед
варване
разтовар
ване

01000000

Живи животни

І

02000000

Меса и карантии, годни за консумация

І

03000000

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

І

04000000

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти
от животински произход, годни за консумация, неупоменати,
нито включени другаде

І

04070000

Птичи яйца

І

04100000

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

І

05000000

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

І

06000000

Живи растения и цветарски продукти

07000000

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

І

08000000

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

І

09000000

Кафе, чай, мате и подправки

І

10000000

Житни растения

І

11000000

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; пшеничен
глутен

І

12000000

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена
за посев и плодове; индустриални или медицински растения;
слама и фуражи

І

13000000

Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове
и екстракти

І

13020000

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати
и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали,
извлечени от растения, дори модифицирани

І

14049000

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

І

15000000

Мазнини и масла от животински или растителен произход;
продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

І

16000000

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други
водни безгръбначни

І

17000000

Захар и захарни изделия

І

18000000

Какао и продукти от какао

І

19000000

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения,
брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски
изделия

І

20000000

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части
от растения

І

21000000

Разни видове хранителни продукти

І

22000000

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет

І

ІІ
ІІ

ІІ

ІІ
ІІ

ІІ

ІІ
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23000000

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост приготвени храни за животни

24000000

Тютюн и обработени заместители на тютюна

24010000
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Обработка
Обработка
на вагоните на вагоните
преди
след
натоварразтоварване
ване
І

ІІ

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

І

ІІ

24030000

Други видове тютюни заместители на тютюна, обработени;
„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи
екстракти и сокове

І

ІІ

25010000

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист
натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост;
морска вода

І

25020000

Непържени железни пирити

ІІ

25030000

Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената
и колоидната сяра

ІІ

25100000

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви
фосфати и фосфатирани креди

ІІ

25110000

Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат
(витерит), дори калциниран, с изключение на бариевия оксидот n° 2816

ІІ

25120000

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и други аналогични видове силикатна пръст, с привидна
плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани

ІІ

25190000

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; калциниран до пълно обезводняване магнезиев
оксид (фритован), дори съдържащ малки количества други
оксиди, прибавени преди фритоването; друг магнезиев оксид,
дори чист

ІІ

25210000

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент

ІІ

25220000

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия
оксид и калциевия хидроксид от n° 2825

ІІ

25240000

Азбест

ІІ

25250000

Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни
люспи; отпадъци от слюда

ІІ

25260000

Естествен стеатит, дори грубо дялан или самонарязан с трион
или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или
правоъгълна форма; талк

ІІ

25281000

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани),
с изключение на боратите, извлечени от естествени солени
води; естествена борна киселина, съдържаща максимално 85 %
H3BO3 в сухо вещество
– Естествени натриеви борати и техните концентрати (дори
калцинирани)

ІІ

25290000

Фел д ш пат; левц и т; нефел и н и нефел и нсиен и т; фл уори т
(флусшпат)

ІІ

26000000

Руди, шлаки и пепели

ІІ

27030000

Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран

ІІ

27040000

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от
торф, дори агломерирани; ретортен въглен

ІІ
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27060000

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други
минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани

ІІ

27070000

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти

ІІ

27080000

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от
други минерални катрани

ІІ

27090000

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

ІІ

28000000

Неорганични химични продукти; неорганични или органични
съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи,
на редкоземни метали или на изотопи

ІІ

29000000

Органични химични продукти

ІІ

29350000

Сулфонамиди

І

ІІ

29360000

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез
синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени
или не помежду си, дори във всякакви разтвори

І

ІІ

29370000

Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и
структурни аналози, включително верижно модифицираните
полипептиди, използвани главно като хормони

І

ІІ

29380000

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните
соли, етери, естери и други производни

І

ІІ

29390000

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез
синтез, техните соли, етери, естери и други производни

І

ІІ

29400000

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата,
малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери,
ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от
n° s 2937, 2938 или 2939

І

29410000

Антибиотици

І

29420000

Други органични съединения

30000000

Фармацевтични продукти

31000000

Торове

ІІ

32000000

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове;
китове; мастила

ІІ

33000000

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

ІІ

34000000

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати
за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни
препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“
и състави за зъболекарството на базата на гипс

ІІ

35000000

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани
скорбяла и нишесте; лепила; ензими

ІІ

36000000

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

ІІ

37000000

Материали за фотолаборатории

ІІ

ІІ
ІІ

І

ІІ
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38000000

Различни видове продукти на химическата промишленост

ІІ

40000000

Каучук на прах

ІІ

41000000

Кожи всички видове

ІІ

44020000

Дървени въглища (включително въглищата от черупки или
костилки), дори агломерирани

ІІ

44210000

Други изделия от дървен материал (кошери)

ІІ

50010000

Пашкули от копринени буби

51000000

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от
конски косми

ІІ

74010000

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

ІІ

74020000

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

ІІ

74030000

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

ІІ

76030000

Прахове и люспи от алуминий

ІІ

78000000

Олово и изделия от олово

ІІ

79000000

Цинк и изделия от цинк

ІІ

80000000

Калай

ІІ

81000000

Други неблагородни метали

ІІ

85060000

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

ІІ

85070000

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори,
дори с квадратна или правоъгълна форма

ІІ

85480000

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или от
няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори;
електрически батерии, съставени от един или няколко галванични
елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори,
негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

ІІ

99110000

Покойници

ІІ

§ 66. Създава се ново приложение № 2:
Образци на етикети за обработените вагони

І

ІІ

“
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДЕЗИНФЕКЦИРАН
DESINFEСTED
Вагон № _______________________________________________________________________
Вид дезинфектант _____________________________________________________________
Концентрация (%) _____________________________________________________________
Дезинфекциран в станция ____________________________________________________
Дезинфектор ___________________________________________________________________
на _____________________________________________________________ 20 ____________ г.
подпис и печат _________________________________________________________________
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НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДЕЗИНСЕКЦИРАН
DESINSEСTED
Вагон № _______________________________________________________________________
Вид дезинсектант _____________________________________________________________
Концентрация (%) ____________________________________________________________
Дезинсекциран в станция ____________________________________________________
Дезинфектор __________________________________________________________________
на _____________________________________________________________ 20 ____________ г.
подпис и печат ________________________________________________________________

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
unfit for loading food
Вагон № _______________________________________________________________________
Дезинфекционна станция/гара _______________________________________________
Дезинфектор ___________________________________________________________________
на _____________________________________________________________ 20 ____________ г.
подпис и печат _________________________________________________________________

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗМИТ
WASHED
НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
unfit for loading food
Вагон № _______________________________________________________________________
Измит в дезинфекционна станция __________________________________________
дата ___________________________________________________________ 20 ____________ г.
подпис и печат ________________________________________________________________

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПОЧИСТЕН
CLEANED
НЕГОДЕН ЗА НАТОВАРВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
unfit for loading food
Вагон № _______________________________________________________________________
Почистен в дезинфекционна станция ________________________________________
дата ___________________________________________________________ 20 ____________ г.
подпис и печат ________________________________________________________________

“
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§ 67. Досегашното приложение № 1 става
приложение № 3, като в него се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „всякаква“ се добавят
тире и думите „Група 07000000 от Хармонизирана номенклатура на товарите (NHM)“.
2. В т. 2 след думата „плодови“ се добавят
тире и думите „Групи 08000000 и 20000000
от NHM“.
3. В т. 3 след думата „субпродукти“ се добавят тире и думите „Групи 02000000, 15000000
и 16000000 от NHM“.
4. В т. 4 след думата „топено“ се добавят
тире и думите „Група 04000000 от NHM“.
5. В т. 5 след думата „меланж“ се добавят
тире и думите „Група 04000000 от NHM“.
6. В т. 6 след думата „раци“ се добавят тире
и думите „Групи 03000000, 16000000 от NHM“.
7. В т. 7 след думата „масла“ се добавят
тире и думите „Група 15000000 от NHM“.
8. В т. 8 след думата „шампанско“ се добавят тире и думите „Група 22000000 от NHM“.
9. В т. 9 след думата „всякакви“ се добавят
тире и думите „Група 22000000 от NHM“.
10. В т. 10 след думата „пресована“ се добавят тире и думите „Група 21000000 от NHM“.
11. В т. 11 след думата „опаковки“ се добавят
тире и думите „Групи 16000000 и 20000000
от NHM“.
12. В т. 12 след думата „отрязани“ се добавят тире и думите „Група 06000000 от NHM“.
§ 68. Създава се приложение № 4:
„Приложение № 4
към чл. 30, ал. 1
Образец на етикет за превоз на живи животни
ЖИВИ ЖИВОТНИ
LIVE ANIMALS

“
§ 69. Досегашното приложение № 2 става
приложение № 5 и в него се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „костно“ се добавят
тире и думите „Групи 05060000, 03050000,
23010000 от NHM“.
2. В т. 2 след края на текста се добавят
тире и думите „Група 51000000 от NHM“.
3. В т. 3 след думата „дивеч“ се добавят
тире и думите „Група 02070000 от NHM“.
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4. В т. 4 след думата „жлези“ се добавят
тире и думите „Групи 02060000, 05000000
от NHM“.
5. В т. 5 след думите „чакал и други подобни“ се добавят тире и думите „Групи 41000000,
42000000, 43000000 от NHM“.
6. В т. 6 след думата „всякакви“ се добавят тире и думите „Групи 05000000, 51000000
от NHM“.
7. В т. 7 след думата „необработени“ се
добавят тире и думите „Група 05000000 от
NHM“.
8. В т. 8 след думата „консервирана“ се
добавят тире и думите „Група 16030000 от
NHM“.
9. В т. 9 след думата „кожи“ се добавят
тире и думите „Група 41100000 от NHM“.
10. В т. 10 след думата „храна“ се добавят
тире и думите „Групи 02000000, 16000000 от
NHM“.
11. В т. 11 след думата „езици“ се добавят
тире и думите „Група 02060000 от NHM“.
12. В т. 12 след думите „и др.“ се добавят
тире и думите „Група 04000000 от NHM“.
13. В т. 13 след думата „перушина“ се добавят тире и думите „Група 05050000 от NHM“.
14. В т. 14 след думата „месо“ се добавят
тире и думите „Група 02100000 от NHM“.
15. В т. 15 след думите „и др.“ се добавят
тире и думите „Групи 03000000, 16000000
от NHM“.
16. В т. 16 след думата „саздърма“ се добавят тире и думите „Група 16000000 от NHM“.
17. В т. 17 след думата „лой“ се добавят
тире и думите „Група 15000000 от NHM“.
18. В т. 18 след думата „солена“ се добавят
тире и думите „Група 02090000 от NHM“.
19. В т. 19 след думите „и др.“ се добавят
тире и думите „Група 020600000 от NHM“.
20. В т. 20 след думата „мехури“ се добавят
тире и думите „Група 05040000 от NHM“.
21. В т. 21 след думата „четина“ се добавят
тире и думите „Група 05020000 от NHM“.
22. В т. 22 след думата „каси“ се добавят
тире и думите „Група 04070000 от NHM“.
23. В т. 23 след думата „восък“ се добавят
тире и думите „Групи 04090000, 15210000 от
NHM“.
24. В т. 24 след думата „стомахчета“ се
добавят тире и думите „Група 05040000 от
NHM“.
25. В т. 25 след думата „жаби“ се добавят
тире и думите „Група 0208000 от NHM“.
§ 70. Създава се приложение № 6:
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„Приложение № 6
към чл. 83, ал. 2
Образци на етикети за обработване на вагоните
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ОБЕЗПАРАЗИТИ
MUST BE DEWOR MED
Вагон № _______________________________________________________________________
гара ___________________________________________________________ 20 ____________ г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ДЕЗИНФЕКЦИРА
MUST BE DESINFECTED
Вагон № _______________________________________________________________________
гара ___________________________________________________________ 20 ____________ г.

6991

“
Министър:
Данаил Папазов

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на Фондация „Ръка за помощ“, представлявана
от Албена Иванова Бонева, ЕИК 124662586, със
седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300,
ж.к. Добротица, бл. 9, вх. Б, ап. 6, да открие Частна
целодневна детска градина „Надежда“ – Добрич.
1. Възпитанието и обучението в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образо
вателно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Надежда“ – Добрич, е: гр. Доб
рич, ул. Отец Паисий 16 (в сградата на Основно
училище „Отец Паисий“).
4. Възпитанието и обучението на децата се про
веждат на адрес: гр. Добрич, ул. Отец Паисий 16
(в сградата на Основно училище „Отец Паисий“).
5. Детската градина се управлява и предста
влява от Детелина Иванова Енчева.
Министър:
А. Клисарова
6957
ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 4 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закрива
не на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна детска градина „Азбу
карче“ – София, изменям Заповед № РД-14-80 от
17.08.2011 г. (ДВ, бр. 67 от 2011 г.), както следва:
В текста на заповедта думата „полудневна“ се
заменя с „целодневна“.
Министър:
А. Клисарова
6958
ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни

детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частно основно училище „Константин Кирил Фи
лософ“ – София, изменям Заповед № РД-14-134 от
19.07.2012 г. (ДВ, бр. 59 от 2012 г.), както следва:
В т. 3 и 4 на заповедта думите „София, район „Ис
кър“, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 10а,
НПЗ „Искър-Юг“, кв. 31, п-л ІV“ се заменят с „гр. Со
фия, район „Лозенец“, ул. Екатерина Ненчева 1“.
Министър:
А. Клисарова
6959
ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 3 септември 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Демея 11“ – ЕООД, представлявано от Мая
Асенова Парисова, ЕИК 202251398, със седали
ще и адрес на управление гр. София 1326, район
„Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 231, вх. В, ет. 8,
ап. 78, да открие Частна целодневна детска градина
„Приятелска къща“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина
се организират и провеждат по утвърдена програма
в съответствие с държавното образователно изис
кване за предучилищно възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удос
товерение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Приятелска къща“ – София, е:
гр. София, район „Витоша“, ул. Българска легия
2, вх. Б, УПИ VІІ – 987, 987В, 1618, кв. 54, м. Ма
настирски ливади – запад.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: гр. София, район „Витоша“,
ул. Българска легия 2, вх. Б, УПИ VІІ – 987, 987В,
1618, кв. 54, м. Манастирски ливади – запад.
5. Детската градина се управлява и представлява
от Вася Асенова Георгиева.
Министър:
А. Клисарова
6960

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-663
от 23 август 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие, поради
невъзстановимо увреждане, напълно изсъхнали:
1. Заличавам от Държавния регистър на защи
тените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Бяла черница (Morus alba), намиращо се в
землището на с. Златоустово, община Маджаро
во, област Хасково, обявено със Заповед № 1139
от 12.11.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 100
от 1983 г.). Заведено е в Държавния регистър
под № 1569.
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1.2. Летен дъб (Quercus robur), намиращо се в
местността Джамалджа (Пандък дере), землището
на с. Тополово, община Маджарово, област Хас
ково, обявено със Заповед № 2592 от 13.10.1961 г.
на ГУГ при МС. Заведено е в Държавния регистър
под № 404.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното раз
нообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7030

Министър:
И. Михайлова

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-687
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми
нистрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни
помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на молба-декларация за получа
ване на еднократна помощ при бременност по
чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 1).
2. Образец на молба-декларация за получа
ване на еднократна помощ при раждане на дете
по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 2).
3. Образец на молба-декларация за получаване
на месечни помощи за дете до завършване на
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средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 3).
4. Образец на молба-декларация за получаване
на месечни помощи за отглеждане на дете до
1 година от неосигурена майка (осиновителка/
осиновител) и осигурена майка, която не отгова
ря на условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса
за социално осигуряване по чл. 8 от Закона за
семейни помощи за деца (приложение № 4).
5. Образец на молба-декларация за получаване
на еднократни парични помощи за отглеждане на
деца по чл. 6а и/или чл. 8в от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 5).
6. Образец на молба-декларация за издаване
на удостоверение за безплатно пътуване на мно
годетни майки по чл. 34а ППЗСПД във връзка
с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 6).
7. Образец на молба-декларация за изплащане
на целева помощ за пътуване на многодетни майки
по чл. 34б ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 7).
8. Образец на молба-декларация за получаване
на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни
помощи за деца (приложение № 8).
9. Образец на молба-декларация за получаване
на целева помощ за ученици по чл. 10а от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 9).
Заповедта отменя Заповед № РД-01-333 от
23.04.2010 г. (ДВ, бр. 35 от 2010 г.) и Заповед
№ РД-01-670 от 21.09.2010 г. (ДВ, бр. 79 от 2010 г.)
на министъра на труда и социалната политика.
Министър:
Х. Адемов
Приложение № 1
към т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на еднократна помощ при бременност
От …………………………………………………......................................………………………….., ЕГН ………………..........................………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………. от МВР гр. .…………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ....................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …................ ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: …………………....................................................................................................…………………………
2. Съпруг: ……...…………………………............................………………………....……….., ЕГН ………..............................………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………….................……………, община ……………….........……., обл. ……………………....................,

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ....................................………………………………….. ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …............... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а КСО.
6. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица
…............................... лв.
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
…............................... лв.
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…............................... лв.;
2. обезщетения за майчинство
…............................... лв.;
3. обезщетения за безработица
…................................ лв.
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона
за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Закона за закрила на детето)
…............................... лв.
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)
…............................... лв.
7. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е
родено детето, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения.
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2. Удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ по регистрация на само
осигуряващия се, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане по реда
на чл. 48а КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното право по
чл. 48а КСО (за случаите по чл. 5а, ал. 2 ЗСПД).
3. Заверено от осигурителя копие на болничен лист за временна неработоспособност поради бременност
и раждане за срок от 45 дни (за осигурените жени).
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени).
5. Лична карта (за справка).
6. ............................................................................................................................................................................................
7. ...............................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път......................................................................................... ДА/НЕ
банков път ……………………………….............................................. ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон ................................................................
Дата ……..…….20 ... г.
Декларатор: 1. …..................………………………….
Гр. ………………........…..		
2. ………………..................…………….
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: ………......................................…………………………………………………...
(име, подпис)

Дата ……………20 ... г.
Гр. ……………….......……
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ при бременност за периода от ................. 20... г. до ................. 20... г. (.................. дни)
в размер на ................................... лв. на основание чл. 5а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ: ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Дата …………. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на закона, и
се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 2
към т. 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на еднократна помощ при раждане на дете
От ………………………………………………...........................…………………………….., ЕГН …………………….................................……...
(име, презиме, фамилия на майката)

Постоянен (настоящ) адрес: гр. (с.) …....................…………………, община …….......……………., обл. ……….....………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………. е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждане:
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Детето ми не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца, в социална услуга
от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на пълна държавна
издръжка.
3. Детето ми има трайни увреждания 50 % и над 50 %, определени с експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК ................................ ДА/НЕ.
4. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта.
2. Дубликат от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (в случаите по чл. 11,
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца).
3. Копия от удостоверенията за раждане на всички деца или удостоверение от общинска администра
ция за родените от майката деца.
4. Удостоверение за настоящ адрес, издаден от съответната общинска администрация (в случаите на
чл. 11, ал. 5 ППЗСПД).
5. Лична карта (за справка).
6. ...........................................................................................................................................................................................
7. .............................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път ........................................................................................ ДА/НЕ
банков път ………………………………............................................... ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон ................................................................
Дата ………..…. 20 … г.
Декларатор: ………........…………………….
Гр. …………….......……....
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата …………… 20 … г.
Гр. …………………….......

(име, подпис)

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на еднократна помощ за раждане на ........................................ дете в размер на
(поредност)

............................................................ лв. на основание чл. 6, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ: ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Дата …………… 20… г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на закона, и се по
дава по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“. Когато майката е с
продължително или дългосрочно пребиваване в Република България, тя подава молба-декларацията
в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 3
към т. 3

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст
От ……………………………………………………………………............................………............................., ЕГН ……….........………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на ……………………. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ....................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …................ ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ......................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ………….....................................................................................................…………………………………
2. Съпруг(а): …...………………………………………………………..............................................….., ЕГН …...............…………………….
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………. от МВР гр. …………............................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ....................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …................ ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето .......................................................................................... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

Учебна заетост
(ДА/НЕ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция
за деца, в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно се
мейство на пълна държавна издръжка.
5. Детето/децата ми ……………………………...................................................................…………………………………………………………
………………………………………………………………………..........................................................................………………………………………..
не посещава/т училище/подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка по здраво
словни причини
(документ от началника на Инспектората по образованието).
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6. Детето/децата ми ……………...................................................................…………………………………………………………………………
……………………………………………………………............................................................................…………………………………………………..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст.
7. Детето/децата ми …………….................................................................…………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................................…………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини
(документ от личния лекар или от регионалната здравна инспекция).
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК ........................................ ДА/НЕ.
9. Отглеждам детето/децата си в страната.
10. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица

.…............................... лв.

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…................................ лв.

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…............................... лв.;
…............................... лв.;
…................................ лв.

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона
за семейни помощи за деца (ЗСПД) и по Закона за закрила на детето)

…................................ лв.

V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)

…................................ лв.

11. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.
12. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 неизвинени отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец.
13. Известно ми е, че ако детето ми, записано в подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка, допусне без уважителни причини отсъствия 3 дни в месеца, помощта ще бъде спряна за
съответния месец.
14. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане“, изплатила помощта.
15. Задължавам се да представям в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверение от детската
градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна
подготовка или като ученик/чка в срок до 31.10 за новата учебна година. Известно ми е, че за децата,
които постъпват за първи път в училище, удостоверението се представя в 14-дневен срок от започване
на учебните занятия.
16. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови
и/или по служебни правоотношения.
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за за
дължителна предучилищна подготовка или като ученик/чка в … клас (с изключение на случаите по
чл. 7, ал. 10 ЗСПД).
3. Удостоверения за раждане на децата ми (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, наста
нени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето) (за справка).
4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД).
5. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“/решение на съда за настаня
ване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД).
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите.
7. Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция.
8. Удостоверение за наследници (само в случаите на чл. 7, ал. 9 ЗСПД).
9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите на чл. 7, ал. 9 ЗСПД)
10. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД).
11. Решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да
посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни по
мощи за деца.
12. Лична карта (за справка).
13. ...........................................................................................................................................................................................
14. ..........................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път ......................................................................................... ДА/НЕ
банков път …………...........……………………..................................... ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон ................................................................
Дата ………….. 20 ... г.
Декларатор: 1. ……………………...................……….
Гр. ……………....….....…..		
2. ……………………………....................
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата ……………20 … г.
Гр. …………………….......

(име, подпис)

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер
на ..................................................... лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция: ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ: ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“, както следва:
1. от майката или друг законен представител на детето;
2. от роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за за
крила на детето;
3. от родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за деца с разведени
родители.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 4
към т. 4

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година от неосигурена майка (осиновителка/осиновител) и осигурена майка, която не отговаря на условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса
за социално осигуряване
От …………………………………………………………………………............................................….., ЕГН …...................……………………...
(име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/осиновителя)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ....................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …................ ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ......................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...……………………..........................…………………………………….., ЕГН ………...................................………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………........................………………, община ……............………………., обл. …........………………….,
ж. к. …………………........……………………, бул./ул. ………………...................................................………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №……….....…………………, издадена на ……………......………. от МВР гр. ………..................................…………
Гражданство: .................................................................................................
Осигурен ........................................................................................................ ДА/НЕ
Пенсионер ....................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ...................................................................... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование................... ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ......................................................................................... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а КСО.
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6. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в
социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство на
пълна държавна издръжка.
7. Детето/децата ми не е имунизирано/не са имунизирани по здравословни причини.
(документ от личния лекар).
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК........................................ДА/НЕ.
9. Отглеждам детето/децата си в страната.
10. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица
…............................... лв.
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
…............................... лв.
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
….............................. лв.;
2. обезщетения за безработица
…............................... лв.
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средства, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД) и по Закона за закрила на детето)
…............................... лв.
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна
възраст)
…............................... лв.
11. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам
да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок.
12. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/
или по служебни правоотношения.
2. Копие от удостоверение за раждане на детето.
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД).
4. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ /решение на съда за настаня
ване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 8, ал. 7 ЗСПД).
5. Удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ по регистрация, че май
ката няма право на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете по реда на
чл. 48а и чл. 52а КСО; придобития осигурителен стаж; дата на придобиване на осигурителното право
(само в случаите по чл. 8, ал. 5 ЗСПД).
6. Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето,
не получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 ЗСПД).
7. Служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични пре
гледи на детето, издадена от личния лекар на детето.
8. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите.
9. Удостоверение за наследници (само в случаите на чл. 8, ал. 9 ЗСПД).
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10. Удостоверение за семейно положение (само в случаите на чл. 8, ал. 9 ЗСПД).
11. Лична карта (за справка).
12. ...........................................................................................................................................................................................
13. ..........................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път .............................................................................. ДА/НЕ
банков път ………………………………..................................... ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон ................................................................
Дата ………….. 20 ... г.
Декларатор: 1. ……………………...................……….
Гр. ……………....….....…..		
2. ……………………………....................
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата …………. 20 … г.
Гр. …………………….......

(име, подпис)

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на ................. дете/деца до 1 година в размер на
(брой деца)

........................................................... лв. на основание чл. 8, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция: ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ: ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 5
към т. 5
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а и/или чл. 8в от
Закона за семейни помощи за деца
От ……………………………………..................................…....………………………………………………….., ЕГН …………...............……....
(име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща/осиновителя)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ......................................................................................................... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ...................................................................................... ДА/НЕ
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение .................................. ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ..................................................................................... ДА/НЕ
Моля, да ми бъде отпусната еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване
на 1 година.
Моля, като студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение да ми бъде отпусната еднократна
парична помощ за отглеждане на дете/деца до навършване на 1 година.
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ………….....................................................................................................…………………………………
2. Съпруг(а): …...………………………………………………………..............................................….., ЕГН …...............……………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: …………..............................…............................……………..
Осигурен ……………………………………………………............................….......... ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………............................……….. ДА/НЕ
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение .................... ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето .......................................................................... ДА/НЕ
3. Деца, за които се иска помощта:
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане в специализирана институция за деца,
в социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
на пълна държавна издръжка.
5. Отглеждам детето/децата си в страната.
6. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверения за раждане на децата, за които се иска помощта.
2. Уверение от висшето училище за майката (осиновителката) студентка, записана в редовна форма
на обучение (само в случаите на чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца).
3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“/решение на съда за настаня
ване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 6а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца).
4. Лична карта (за справка).
5. ...........................................................
6. ...........................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път ........................................................................................ ДА/НЕ
банков път ………………………………................................................ ДА/НЕ
IBAN
Банка .........................................................
Банков клон ..............................................
Дата ………….. 20 ... г.
Декларатор: 1. ……………………...................……….
Гр. ……………....….....…..		
2. ……………………………....................
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата …………. 20 … г.
Гр. …………………….......

(име, подпис)
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна парична помощ за отглеждане на ........................... дете/деца в
(брой деца)

размер общо на:
............. лв. на основание чл. 6а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
............. лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ: ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 6
към т. 6
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на удостоверение за безплатно пътуване на многодетни майки по чл. 34а ППЗСПД
От ……………………………………………………………………............................………............................., ЕГН ……….........………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Деца (родени, осиновени от майката):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копия от удостоверения за раждане на децата или удостоверение за семейно положение, съпруг/а
и деца, издадено от общинската администрация.
2. Лична карта (за справка).
Дата ………..…. 20 … г.
Декларатор: ………........…………………….
Гр. …………….......…..…..
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата …………… 20 … г.
Гр. ……………………........

(име, подпис)
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца .......................................................................................................... има/няма право на целева помощ
по чл. 8г ЗСПД.
Издадено удостоверение за безплатно пътуване ..................................................................................................
Мотиви при отказ: .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 7
към т. 7
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на целева помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б ППЗСПД
От ……………………………………………………………………............................………............................., ЕГН ……….........………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Извършено пътуване с автобусен транспорт:
Превозвач

От

До

Начална/крайна дата

стойност

2. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Билети за извършено пътуване.
2. Копие от удостоверение за безплатно пътуване.
3. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път .................................................................... ДА/НЕ
банков път ………………………………............................ ДА/НЕ
IBAN
Банка ..............................................................
Банков клон ...................................................
Дата ………..…. 20 … г.
Декларатор: ………........…………………….
Гр. …………….......……....
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
Дата …………… 20 … г.
Гр. ……………………........

(име, подпис)
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца ................................................................................................................................... има/няма право
на целева помощ по чл. 34б ППЗСПД в размер на ......................................................................................... лв.
Мотиви при отказ:.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Молба-декларацията се подава в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
Приложение № 8
към т. 8
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
От ……………………………………………………………………............................………............................., ЕГН ……….........………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен …………………………………………...............................................……………... ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………...............................................…. ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………........................................……………….. ДА/НЕ
Учащ се във висше училище …………………………….................................……... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование ….............. ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ...................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
I. 1. Семейно положение: …………………...........................................................................................…………....……………
2. Съпруг(а): ……...…………………………………………….......................................…………….., ЕГН …………….............……….…..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство …………..............................…............................………….............…..
Осигурен …………………………………………...............................................……………... ДА/НЕ
Пенсионер ………………………………………………………................................................ ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ………………………………………........................................…….. ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ................................……………………….…………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …............. ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ...................................................................................... ДА/НЕ
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. осиновител/и
3. семейство на близки
4. семейство на роднини
5. приемно семейство
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III. Полагаме грижи за отглеждането на ……… дете/деца, за което/които се иска месечната добавка:
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV. Не е настанено в лечебно заведение, специализирана институция или социална услуга – резидентен
тип, на пълна държавна издръжка.
V. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование – ДА/НЕ.
VI. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок.
VII. Известно ми/ни е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация нося наказател
на и гражданска отговорност и че неправомерно получената помощ подлежи на връщане с лихвата,
определена за държавните вземания.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата.
2. Административен или съдебен акт за настаняване на детето/децата в семейство на роднини или
близки или в приемно семейство.
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на вид и степен на увреждане или за
определяне степен на трайно намалена работоспособност.
4. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като
ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години,
до навършване на 20 години).
5. Лична карта (за справка).
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път ............................................................................. ДА/НЕ
банков път ………………………………..................................... ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон ................................................................
Дата: ............... 20 ... г.

Декларатор: 1) ................................
Съпруг/съпруга: 2) .................................

Молба-декларацията е приета и проверена от:
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)

Дата: ............. 20... г.

Подпис: .......................................

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Майката има/няма право на месечна добавка за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в
размер на ...................................лв. на основание чл. 8д, ал. 1, т. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ: .......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“, както следва:
1. от майката или друг законен представител на детето;
2. от роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето;
3. от родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за деца с разведени
родители.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 9
към т. 9

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на целева помощ за ученици
От ……………………………………………………………………............................………............................., ЕГН ……….........………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта № …………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: ......................................................................................................
Осигурен ……………………………………………………..............................................…... ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………..............................................…. ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …………………………………….......................................……….. ДА/НЕ
Учащ се във висше училище ................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование …............. ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ..................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ………….....................................................................................................…………………………………
2. Съпруг(а): …...………………………………………………………..............................................….., ЕГН …...............……………………..
(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) …………..................……………, община .............…………………., обл. ………………...............…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………..........................................................…………………………… № ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ……………………., е-mail: ...........................................................................
Лична карта №…………………………, издадена на …………………….. от МВР гр. …………..........................................………
Гражданство: …………..............................…........................................……………..
Осигурен ……………………………………………………...............................................…... ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………...............................................…………. ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ………………………………........................................…………….. ДА/НЕ
Учащ се във висше училище .................................…………………………………... ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование ….............. ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето ...................................................................................... ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето):
№

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в
социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки или в приемно семейство
на пълна държавна издръжка.
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение
в първи клас на учебната 20 .../20 ... година.
6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК ........................................ ДА/НЕ.
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7. Отглеждам детето/децата си в страната.
8. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците
върху доходите на физическите лица
…............................... лв.;
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване
…............................... лв.;
ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
…............................... лв.;
2. обезщетения за майчинство
…............................... лв.;
3. обезщетения за безработица
…............................... лв.;
ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона
за семейни помощи за деца (ЗСПД) и по Закона за закрила на детето)
…............................... лв.;
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)
…............................... лв.;
9. Известно ми е, че молба-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми
в първи клас, но не по-късно от края на м. септември на текущата учебна година;
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, ще възстановява получената
помощ;
11. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок;
12. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови
или по служебни правоотношения.
2. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата (за справка).
3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“/решение на съда за наста
няване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 3 ЗСПД).
4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 ЗСПД).
5. Удостоверение от държавно или общинско учебно заведение, че детето/децата е/са записано/и като
ученик/ци в І клас.
6. Протокол от ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца).
7. Удостоверение за наследници (само в случаите на чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).
8. Удостоверение за семейно положение (само в случаите на чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).
9. Лична карта (за справка).
10. .........................................................................................................................................................................................
11. .....................................................................................................................................................................................
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Желая сумата да ми бъде преведена по:
касов път ............................................................................. ДА/НЕ
банков път ………………………………..................................... ДА/НЕ
IBAN
Банка ......................................................................
Банков клон ...........................................................
Дата ………….. 20 ... г.
Декларатор: 1. ……………………...................……….
Гр. ……………....….....…..		
2. ……………………………....................
Длъжностно лице, приело молба-декларацията: .....................................…………………………………………………………...
(име, подпис)

Дата …………. 20 … г.
Гр. …………………….......

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото
на учебната година в размер на ................................... лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за
семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция: ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ: ............................................................................................................................................……......
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................………………….
Дата ………….. 20 … г.
Гр. …………………......….

Име, длъжност: ................................................
Подпис: ...................................................

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на закона, и се подава
по постоянен адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1556
от 11 септември 2013 г.
1. На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за при
ватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол (АПСК) и протоколно решение
№ 2536 от 11.09.2013 г. на Изпълнителния съвет
на АПСК Агенцията за приватизация и следпри
ватизационен контрол отменя Решение № 1539
от 4.10.2012 г. на АПСК (ДВ, бр. 80 от 2012 г.).
2. На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (АПСК) и протоколно
решение № 2536 от 11.09.2013 г. на Изпълнителния
съвет на АПСК Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на имот – частна
държавна собственост – поземлен имот с иденти

фикатор 12259.699.7 с площ 6091 кв. м, намиращ
се във Враца, м. Турканица, заедно с построените
в имота сгради: сграда за образование с иденти
фикатор 12259.699.7.2 на два етажа със застроена
площ 71 кв. м и сграда – склад, с идентификатор
12259.699.7.1 на един етаж със застроена площ
235 кв. м.

7072

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1557
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 и чл. 31,
ал. 3 от Закона за приватизация и следпривати
зационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10,
чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устрой
ствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и протоколно
решение № 2537 от 11.09.2013 г. на Изпълнител
ния съвет на АПСК Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на имот – частна държавна собственост,
представляващ поземлен имот № 000085, с площ
16 440 кв. м, намиращ се в с. Тученица, местност
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Барата, община Плевен, област Плевен, заедно
с построената в него сграда, състояща се от
подземна част с площ 110 кв. м и надземна част
с площ 117 кв. м.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1558
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (АПСК) и във връзка
с протоколно решение № 2538 от 11.09.2013 г. на
Изпълнителния съвет на АПСК Агенцията за при
ватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на имот – частна държавна собственост,
поземлен имот с идентификатор 07079.605.127
с площ 1611 кв. м, намиращ се в Бургас, Про
мишлена зона „Север“, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния ди
ректор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1559
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (АПСК) и във връзка
с протоколно решение № 2539 от 11.09.2013 г. на
Изпълнителния съвет на АПСК Агенцията за при
ватизация и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на имот – частна държавна собстве
ност – урегулиран поземлен имот XXXІХ с площ
1030 кв. м от кв. 11, Промишлена зона „Север“,
по плана на гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1560
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след

ВЕСТНИК
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приватизационен контрол (АПСК) и във връзка
с протоколно решение № 2540 от 11.09.2013 г. на
Изпълнителния съвет на АПСК Агенцията за при
ватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на имот – частна държавна собственост,
поземлен имот с идентификатор 56784.504.687
с площ 1188 кв. м, намиращ се в Пловдив, ул.
Брезовско шосе, по кадастралната карта и кадас
тралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1561
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (АПСК) и във връзка
с протоколно решение № 2541 от 11.09.2013 г. на
Изпълнителния съвет на АПСК Агенцията за при
ватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на имот – частна държавна собственост,
поземлен имот с идентификатор 56784.504.614 с
площ 997 кв. м, намиращ се в Пловдив, ул. Бре
зовско шосе, по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1562
от 11 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
и чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол (АПСК) и протоколно
решение № 2542 от 11.09.2013 г. на Изпълнителния
съвет на АПСК Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на имот – частна държавна собственост,
поземлен имот с идентификатор 68789.252.4 с
площ 3396 кв. м, намиращ се в гр. Дупница, об
ласт Кюстендил, заедно с построените в имота
сгради: сграда с идентификатор 68789.252.4.1 на
два етажа със застроена площ 258 кв. м и сграда
с идентификатор 68789.252.4.2 на един етаж със
застроена площ 478 кв. м.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 3313-П
от 13 септември 2013 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 22 от Наредбата за условията и реда
за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собстве
ност на държавата, и в съответствие с протоколно
решение № 2543 от 13.09.2013 г. на Изпълнителния
съвет на АПСК Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол реши продажбата
на акции, представляващи остатъчното държав
но участие в капитала на „Хевеа – Ким“ – АД,
гр. Мадан, да се извърши чрез централизиран
публичен търг.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
7079

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 407
от 18 юли 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-240 от 20.10.2010 г. от Лазаринка
Благоева Димитрова и Любомир Тодоров Дими
тров, собственици на поземлен имот № 029011 по
КВС, землище на с. Бистрица, район „Панчарево“,
с искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 21, том IV, peг. № 5000, дело № 517 от
29.05.2006 г., скица за поземлен имот № 029011
по КВС, землище на с. Бистрица, мотивирано
предложение с обяснителна записка и извадка
от действащия ПУП.
Заявлението с приложените към него доказа
телства заедно със становищата на отделите на
НАГ, е разгледано на заседание на ОЕСУТ, като с
решение по протокол № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г.,
т. 1, е прието мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-1891 от 26.11.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване за поземлен
имот № 029011 по КВС, землище на с. Бистрица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-00240 от 2.12.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-240 от 4.02.2011 г.
е внесен проект за одобряване на подробен ус
тройствен план – изменение на план за регулация
на кв. 90, местност с. Бистрица, изменение на
улица между о.т. 563 и о.т. 563б за откриване на
задънена улица от о.т. 563а до о.т. 563в, изменение
на границите на УПИ – за озеленяване, създаване
на нов УПИ V-029011, кв. 90, м. с. Бистрица, и
план за застрояване за нов УПИ V-029011, кв. 90,
местност с. Бистрица, район „Панчарево“, с обяс
нителна записка и извадка от действащия ПУП.
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Със заявление вх. № ГР-94-00-240 от 29.03.2011 г.
са представени съгласувани проекти от „Софийска
вода“ – АД, с писмо № ТУ-641 от 22.02.2011 г.
и „ЧЕЗ Разп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, на
2.03.2011 г.
Допълнително е внесен преработен проект
върху одобрената със Заповед № РД-18-51 от
3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК
кадастрална карта.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-440/5 от
10.09.2012 г. на главния архитект на район „Пан
чарево“ в законоустановения срок възражения
не са постъпили.
Допълнително е представена декларация за
липса на растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ на 2.11.2012 г.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан от ОЕСУТ с протоколи
№ ЕС-Г-11 от 5.02.2011 г., т. 13, и № ЕС-Г-12 от
12.02.2013 г., т. 9, като са направени служебни
предложения, а именно да се представи скица
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
04234.6984.11, да се представи проект част „ПЗ“
и един оригинален проект част „ИПР“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-240 от 7.02.2013 г.
е внесена скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 04234.6984.11 по КК и КР на
с. Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от
3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-36 от
14.05.2013 г., т. 25, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно от Лазаринка Благоева Димитрова и
Любомир Тодоров Димитров като собственици
на поземлен имот № 029011 по КВС, землище
на с. Бистрица, съгласно нотариален акт № 21,
том IV, рег. № 5000, дело № 517 от 29.05.2006 г.
Въз основа на същия документ за собственост
лицата са вписани като такива в приложената
скица от СГКК за поземлен имот с идентифика
тор 04234.6984.11.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотът се урегулира за първи път и регула
ционните граници следват имотните такива с
изключение на частта от него, която попада в
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действащата улична регулация, като за същия
се образува УПИ VI, в съответствие с чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на позем
лен имот с идентификатор 04234.6984.11 води до
промяна предназначението на част от УПИ – за
озеленяване.
На основание § 2, ал. 3 от ПЗР на ЗУЗСО при
противоречие на предвижданията на влезлите
в сила подробни устройствени планове (ПУП)
с предвижданията на Общия устройствен план
(ОУП) се изработват и одобряват нови или изме
нение на тези планове по общия ред на Закона
за устройство на територията.
Изменението на ПР на УПИ – за озеленяване,
което се състои и в промяна на предназначени
ето му, е в съответствие с § 2, ал. 3 от ПЗР на
ЗУЗСО, тъй като по действащия ОУП на СО
имотът – предмет на изменението, попада в ус
тройствена зона „Смесена многофункционална
зона предимно за околоградския район“ (Смф2),
в която съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 14, е допустимо конкретното пред
назначение да бъде „за жилищно строителство“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация от о.т. 563 и
о.т. 563б с оглед откриване на задънена улица от
о.т. 563а до о.т. 563в с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразувания УПИ VI-11
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отго
варя на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С плана за застрояване не се допускат намале
ни разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Проектът е изработен при спазване изисква
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ
държанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експло
атационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, § 2,
ал. 3 от ПЗР на ЗУЗСО, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17,
ал. 1, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
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ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 14 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-11
от 5.02.2013 г., т. 13, № ЕС-Г-12 от 12.02.2013 г.,
т. 9, № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 25, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на кв. 90, местност С. Бистрица.
Изменение на улица между о.т. 563 и о.т. 563б
за откриване на задънена улица от о.т. 563а до
о.т. 563в. Изменение на границите на УПИ – за
озеленяване. Създаване на нов УПИ VI-11, кв.
90, м. С. Бистрица, по кафявите линии, щрихи,
зачертавания и зелени цифри съгласно прило
жения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за нов УПИ VI-11, кв. 90, местност С. Бистрица,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7070

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 280
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Бла
гоевград, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за вилна зона Картала в землището на с. Бист
рица, община Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
7047

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 816
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 108, ал. 2 във
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връзка с чл. 131, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
1. Изменение на ПУП – план за регулация
за квартали 593 и 594 по плана на гр. Велико
Търново – закриване на проектна улица с ОК
8030-8031-8032-8033-8034-8035, разположена в бивш
поземлен имот № 5671; създаване на улици-тупик
с ОК 8030-8030а и ОК 8035-8035а; създаване на
обслужваща алея с габарит 6 м между квартали
593 и 594; промяна на улично- и дворищноре
гулационните граници на УПИ ІІ, кв. 593, по
съществуващите имотни граници спрямо но
вопредвидената обслужваща алея и спрямо УПИ
І – за „подземен паркинг и озеленяване“; промяна
на уличнорегулационните граници на УПИ IV
и УПИ V, кв. 594, спрямо новопредвидената об
служваща алея; заличаване на УПИ І, кв. 594, и
промяна на дворищно- и уличнорегулационните
граници на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 594, спрямо
новопредвидената обслужваща и съществуваща
алея, по кафявите и зелените линии, надписи,
цифри, зачерквания и защриховки съгласно при
ложения проект.
2. Изменение на ПУП – план за застрояване
за кв. 593 и 594 по плана на гр. Велико Търно
во – за УПИ І – за „подземен паркинг и озеле
няване“, кв. 593, се предвижда подземен паркинг
при ограничителни линии на застрояване; за
УПИ ІІ и УПИ ІІІ и УПИ IV и УПИ V, кв. 594,
се предвижда жилищно застрояване със средна
височина до 14 м, в свързано застрояване между
два имота при задължителни и ограничителни
линии на застрояване.
3. Изменение на схемата на В и К проводи
те за територията на кв. 593 и 594 по плана на
гр. Велико Търново.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 150 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява КПИИ в част ПУП – парцеларен
план за ел. захранване на трафопост (БКТП)
2 × 600 kVA към УПИ – УПИ 000 234 – скла
дова база за зърнени храни в местността Стара
Боклоджа по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски,
засягащ ПИ 094; ПИ 095; ПИ 0.95; ПИ 0234; ПИ
0.319 и ПИ 0.675.
Мотиви:
В деловодството на ОбА – гр. Раковски, е
постъпило искане с вх. № 26-330-4 от 10.07.2013 г.
от „Ванев“ – ЕООД, за одобряване на КПИИ по
чл. 150 ЗУТ на обект: „Преустройство, ремонт,
реконструкция на съществуваща сграда в сушилно
съоръжение за производство на пелети от люцерна
и ново строителство на сушилня за зърнени кул
тури, разтоварище, пречиствателно съоръжение,
силозно стопанство, БКТП и административна
сграда“ с подобекти:
I етап: 1. Кабелно захранване за БКТП.
2. Трафопост.
II етап: Преустройство, ремонт, реконструкция
на съществуващи навеси в линия за гранулиране
и съхранение на люцернова гранула.
III етап: Изграждане на разтоварище, сушилня
и пречиствателно съоръжение за зърнени култури.
IV етап: Изграждане на силозно стопанство
с обслужващи съоръжения.
V етап: Административно-битова сграда в
УПИ 000 234 – складова база за зърнени храни
в местността Стара Боклоджа, по КВС на кв.
Секирово, гр. Раковски.

Председател:
Н. Ашиков

Председател:
Мл. Шишков

7048

РЕШЕНИЕ № 364
от 29 август 2013 г.

7063

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 314
от 30 август 2013 г.

РЕШЕНИЕ № 24.2
от 26 август 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
чл. 9, ал. 2 ЗУТ и предвид изложеното в докладна
записка от кмета на общината вх. № 53-0-201 от
16.08.2013 г. Общинският съвет – гр. Първомай,
одобрява подробен устройствен план – план-ре
гулация – план-застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 1110011, местност 48
Кьорвица, землището на с. Езерово, община
Първомай, област Пловдив, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя за изграж
дане на обект: „Овчарник за 300 – 500 бр. овце“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сун
гурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обект „Външно ел. захранване
на ПИ № 000110“, землище с. Садово, община
Сунгурларе, област Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Д. Петков

Председател:
Х. Ахмед

7046

7064
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ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 299
от 5 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
ел. захранване за складова база за селскостопанска
продукция, техника и инвентар“ в УПИ V-2005 в
кв. 138 по плана на с. Щръклево, община Ива
ново, област Русе.
2. Възлага на кмета на община Иваново след
влизане в сила на решението на общинския
съвет да предприеме необходимите действия по
изпълнението му.

7065

Председател:
М. Драшков

61. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства – метални полезни изкопа
еми, в площ „Петровица север“, разположена на
територията на община Мадан, област Смолян, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4465610
8634200
2.
4465545
8634350
3.
4465640
8634795
4.
4465097
8634900
5.
4465815
8635578
6.
4466401
8635145
7.
4466402
8634055
8.
4465590
8633985
9.
4464917
8634256
10.
4464730
8634574
7003
59. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богат
ства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните бо
гатства – строителни материали, в площ „Добрев
ци“, разположена в землищата на с. Добревци
и с. Златна Панега, община Ябланица, област
Ловеч, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4682806
8571886
2.
4682755
8572228
3.
4683349
8573100
4.
4682970
8573100
5.
4682635
8573199
6.
4682241
8573050
7.
4682306
8572705
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№
X (m)
Y (m)
8.
4682032
8572560
9.
4682216
8571905
7067
32. – Министерството на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че
на основание § 52, ал. 5 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на терито
рията (ПЗР на ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 148, ал. 3 (в редакцията преди изменението и
допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и ал. 4
и чл. 145, ал. 2 (в редакцията преди изменението
и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 144, ал. 1, т. 3 – 5
и ал. 4 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РС-58 от 5.09.2013 г. на Агенция „Пътна инфра
структура“ за обект: Реконструкция на път III-293
„Александрия – Коритен – Северняк – граница
с Република Румъния“ от км 44+442,33 до км
45+685,08, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 от Административнопроцесу
алния кодекс (АПК). На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
7066
73. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява следните конкурси за академична
длъжност главен асистент за военнослужещи в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Во
енно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, по: учебни
дисциплини Гражданско-военно сътрудничество,
Операции, различни от война – офицер, един;
учебни дисциплини Основи на военната страте
гия, Организация на основните формирования от
сектора за сигурност и отбрана – офицер, един;
учебни дисциплини Военна стратегия, Управление
при кризи – офицер, един; учебни дисциплини
Използване на формирования от ВМС в операци
ите, Бойна поддръжка и осигуряване на морските
операции, Логистично осигуряване на формирова
нията в операциите, Логистично осигуряване на
формированията от ВМС в операц иите – офицер,
един, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Сроковете по процедурата,
изискванията към кандидатите за участие в кон
курсите са определени със Заповед № ОХ-629 от
10.09.2013 г. на министъра на отбраната на Републи
ка България. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия. Доку
менти и справки – София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
7051
73а. – Воен ната а к а дем и я „Г. С. Ра ковски“ – София, обявява конкурс за академична
длъжност доцент за военнослужещи в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство“ (Управление на сигурността и

С Т Р.
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ВЕСТНИК

отбраната), учебни дисциплини Правни основи на
мениджмънта, Основи на аквизицията, Публич
на администрация, Мениджмънт на човешките
ресурси – офицер, един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Сроковете
по процедурата, изискванията към кандидатите
за участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ-630 от 10.09.2013 г. на министъра на отбра
ната на Република България. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
№

Шифър
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на завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512,
92-26-576.
7052
16. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на
докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз, платена форма на обучение,
за учебната 2013/2014 г.:

Докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

Факултет „Класически и нови филологии“
1

2.1.

Филология (К ласически езици – новогръцки език –
езикознание)

2

От 1.10.2013 г. до 30.11.2013 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Кли
мент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна
структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно
управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св.
Климент Охридски“, вносител: кандидат-докторантът.
Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН,
град по местоживеене, факултетът, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската
такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!
Всички документи се представят приложени в папка! Документи се приемат в 214 кабинет, ректо
рат – северно крило, тел.: 8462185, 9308445.
7004
7. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява следните конкурси за учебната
2013/2014 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 288 от 10.05.2013 г. на Министер
ския съвет:
№ Шифър
по
ред
1

2

І.

1.
1.1.

Област на висше образование, професионално
направление, докторска програма

редовно

задочно

4

5

1

1

История на педагогиката и българското образование

-

1

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педа
гогика)

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически техно
логии в играта)

1

-

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогика на взаимо
действие „Дете – околна среда“)

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (Семейно възпитание)

1

-

1

-

3
Педагогически науки
Теория и управление на образованието
Теория и управление на образованието

1.2.

1.3.

Образователна и научна
степен „доктор“

Педагогика

Педагогика на обучението по ...

1.

Методика на обучението по изобразително изкуство

2.

Методика на обучението по бит и технологии

-

1

3.

Методика на обучението по български език и литература

1

-

4.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка

1

-
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3

4

5

5.

Методика на обучението по информатика и информационни
технологии

1

4

6.

Методика на обучението по математика

-

1

7.

Методика на обучението по физика

2

-

ІІ.

2

ВЕСТНИК

2.
2.1.

Хуманитарни науки
Филология

1.

Българска литература (Българска литература от Освобожде
нието до края на Първата световна война)

2

-

2.

Българска литература (Българска литература след Първата
световна война)

3

-

3.

Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

4.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Сравнително литературознание)

1

-

5.

Български език (История на новобългарския книжовен език)

1

-

6.

Български език (Морфология)

1

-

7.

Български език (Синтаксис)

1

-

8.

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

-

9.

Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските
езици)

1

-

10.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература)

1

-

11.

Романски езици (Съвременен френски език – компютърна
лингвистика)

1

-

12.

Романски езици (Съвременен испански език – лексикология
на съвременния испански език)

1

-

Науки за културата

2

2

Етнология

3

1

Социална антропология

3

1

Социология

2

-

Социология (Социология на иновациите – академично пред
приемачество и технологичен трансфер)

1

-

Социология (Социология на правото)

1

-

Международно право и международни отношения

2

1

Административно право и административен процес

-

2

Наказателно право

-

1

Наказателен процес

-

2

1

1

Политическа икономия

2

2

История на икономическите учения

1

1

1

-

ІІІ.

3.
3.1.

3.6.

3.7.

Социални, стопански и правни науки
Социология, антропология и науки за културата

Право

Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)

3.8.

ІV.

4.
4.1.

Икономика

Природни науки, математика и информатика
Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя
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3

4

5

Структура, механични и термични свойства на кондензира
ната материя

1

-

Химически науки

1.

Органична химия

1

-

2.

Аналитична химия

2

-

3.

Физикохимия

1

-

4.

Неорганична химия

1

-

4.3.

Биологически науки

1.

Генетика

1

-

2.

Молекулярна биология

3

1

3.

Микробиология

2

-

4.

Клетъчна биология

1

1

5.

Екология и опазване на екосистемите

2

2

6.

Ботаника

1

2

7.

Зоология

2

-

Физиология на растенията

1

-

8.
4.5.

Математика

1.

Математическо моделиране и приложение на математиката

3

1

2.

Математически анализ

1

-

3.

Геометрия и топология

1

-

Диференциални уравнения

2

-

10

3

1

-

4.
4.6.

Информатика и компютърни науки
Информатика

V.

8.
8.3.

Изкуства
Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство

Общо:
82
34
За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат; 3. дипломи за
придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията и но
тариално заверени копия от тях; 4. удостоверение от МОН за признато висше образование, ако то е
придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната
научна област; 6. квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита по специал
ността – 30 лв., за изпита по чужд език – 20 лв.; таксите се внасят в офиса на „УниКредит Булбанк“,
намиращ се в сградата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване
на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, ул.
Цар Асен 24, стая № 120, тел.: 032/261 406.
7034
15. – Аграрният университет – Пловдив, на основание Решение № 288 от 10.05.2013 г. на Министер
ския съвет на Република България и заповед № РД-16-881 от 10.09.2013 г. на ректора обявява конкурси за
докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2013/2014 г. по следните специалности :
№
по
ред

Шифър

Научни области, групи специалности
и специалности

1

2

3

01.00.00

Естествени науки

1.

01.06.16 Физиология на растенията
02.00.00

2.

Образователна
и научна степен
доктор
редовно

задочно

4

5

1

Технически науки

02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството

3
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4

5

3.

02.22.01 Екологи я и опазване на екосистемите (Екологи я на микро
организмите)

1

1

4.

02.22.01 Екология и опазване на екосистемите

3

04.00.00
5.

3

Селскостопански науки

04.01.10 Растителна защита (Фитопатология)

1

6.

04.01.10 Растителна защита (Микробиология)

3

7.

04.01.13 Мелиорации

2

8.

04.02.04 Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

9.

04.02.09 Птицевъдство

1

10.

04.02.07 Овцевъдство и козевъдство

1

11.

04.01.14 Растениевъдство

2

1

12.

04.01.02 Почвознание

1

13.

04.01.04 Агрохимия

1

14.

04.01.16 Зеленчукопроизводство
05.00.00

15.

1

2

2

1

22

7

Обществени науки

05.02.21 Организация и управление на производството (по отрасли и
подотрасли)
Общо:

Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните
изпити да се извършват при условията и по реда,
определен от Наредбата за държавните изисквания
за приемане и обучение на докторантите (ДВ,
бр. 90 от 2000 г.). Кандидатите за докторанти
подават документи за участие в конкурса, както
следва: заявление по образец; автобиография;
диплома за придобита образователно-квалифи
кационна степен „Магистър“ с приложението и
копие от нея; удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуж
дестранно висше училище; кандидатите могат
да прилагат и други документи, удостоверяващи
техни постижения в съответната научна област;
такса за кандидатстване – 25 лв.; плик с марка
и адрес за обратна информация. Ректорът на
университета назначава изпитни комисии със
заповед в съответствие с чл. 9 от Наредбата за
държавните изисквания за приемане и обучение
на докторантите и утвърждава план-график за
провеждане на конкурсните изпити, за което
допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват
писмено. Документи – в университета, e-mail:
cmd_au@abv.bg, телефон за справка: 032/654 278.
7053
370. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив, обявява конкурс
за професор в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност“ (Финансов кон
трол и одит) – един, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78,
стая 1, тел. 032/960-360.
7033

2. – ИП АЗР „Н. Пу шкаров“ към Селско
стопанската академия, София, обявява конкурс
за академична длъжност професор по професио
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност Почвознание, за нуждите на отдел
„Химия на почвата“ към научно направление
„Почвознание“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
7005
91. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през август 2013 г. са продадени следните обекти:
1. Помещение към трафопост, София, ул. Геор
ги Гачев, до бл. 142, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продадено на
„Силви стар трейдинг“ – ЕООД, представлявано
от Володя Ненков Тодоров, за 53 000 лв., изпла
тени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Помещение към трафопост, София, ул.
Ресенска поляна, до бл. 98, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продадено на „Автотранспортна техника“ – ООД,
представлявано от Мюслюм Мустафа Расим, за
94 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сдел
ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Магазин № 1, София, ж.к. Левски – зона В,
бл. 10, вх. Д, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Подуяне“, продаден на „Скор
пион – Дадаров“ – ЕООД, представлявано от
Васил Илиев Дадаров, за 87 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4. Сграда с УПИ XVIII, кв. 14, с. Яна, ул.
Васил Левски, до училището, общински нежили
щен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
продадени на Нелля Драганова Георгиева за
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21 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 4200 лв. Общата
сума по договора възлиза на 25 200 лв., изплатени
изцяло от купувача.
7013
61. – Община гр. Златарица, област Велико
Търново, на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през август 2013 г. е извършена продажба
на следните недвижими имоти, невключени в
имуществото на общинско търговско дружество,
които се използват за стопански цели, а именно:
– поземлен имот с идентификатор № 30962.501.9
с площ 15 176 кв. м, с предназначение за произ
водствени и складови дейности, в който има
построени три броя масивни едропанелни сгра
ди – складови бази, складове, а именно: сграда
с идентификатор № 30962.501.9.1 – складова база,
склад с площ 2074 кв. м, сграда с идентифика
тор № 30962.501.501.9.2 – складова база, склад
с площ 2070 кв. м и сграда с идентификатор
№ 30962.501.501.9.3 – складова база, склад с площ
2074 кв. м, намиращи се в гр. Златарица, ул.
Проф. Васил Златарски, по кадастралната карта
на гр. Златарица, за който има съставен акт
за частна общинска собственост под № 568 от
14.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията
към РС – гр. Елена, под № 168 от 20.06.2012 г.,
т. III, рег. № 778, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на „Екоинвест 13“ – ООД, с
продажна цена на стойност 168 790 лв. без ДДС,
еднократно изплатена от купувача;
– самос т оя т елен обек т в сг ра да с и ден
тификатор № 30962.502.1981.7.1 със застроена
площ 103,68 кв. м, с предназначение за търгов
ска денойст, намиращ се в гр. Златарица, ул.
Ст. Попстоянов 1, вх. Д, по кадастралната карта
на гр. Златарица, за който има съставен акт
за частна общинска собственост под № 857 от
14.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията
към РС – гр. Елена, под № 55 от 15.01.2013 г.,
т. I, рег. № 160, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на Пламен Иванов Крачунов с
продажна цена на стойност 16 100 лв. с ДДС,
еднократно изплатена от купувача.
7040
724. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2013 г. е извър
шена продажба на общински нежилищен имот,
представляващ урегулирн поземлен имот I в кв.
72, с. Бузовград, с площ 1242 кв. м, съгласно ПР
на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452 от
2006 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, при
граници на имота: североизток – регулационна
граница, канал, югоизток и югозапад – улици,
и запад – канал, на Трифон Георгиев Тонев от
с. Бузовград, община Казанлък, област Стара
Загора, за сумата 13 650 лв. без ДДС, платени
изцяло към момента на подписване на привати
зационния договор.
7038
108. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № РС-034 от
9.09.2013 г. за строителството на обект: „Базова
станция с честотен обхват 900 МНz на „Мобил
тел“ – ЕАД, № BLG0067 „Pastrеtz“ – ТВРС „Пъст
рец“ в имот № 001111, м. Алаборун в землището
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на с. Горна Брезница, община Кресна, област
Благоевград, и имот № 000628, м. Жлебо в зем
лището на с. Сушица, община Симитли, област
Благоевград. Възложител – „Мобилтел“ – ЕАД,
София, ул. Кукуш 1. Местоположението на обекта
е на територията на община Симитли и община
Кресна, област Благоевград. Съгласно чл. 149,
ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез областната
администрация – Благоевград.
7044
22. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 11 от 9.09.2013 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ за строителство на обект: „Регионално депо
„Братово – запад“ и площадкова инфраструктура в
УПИ II-13, 14, 43, 46 и УПИ I-47, масив 42, землище
с. Полски извор, община Камено, област Бургас,
за етап II „Клетка 1 и площадкова инфраструктура
към Регионално депо „Братово – запад“ в УПИ
II-13, 14, 43, 46 и УПИ I-47, масив 42, община Ка
мено, област Бургас. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7045
86. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасета на битовата и дъждовната канализация
в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, за
имоти с идентификатори 07079.7.567 и 07079.7.568
по КК на гр. Бургас. Проектът е изложен за раз
глеждане в стая 401 в сградата на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“.
7006
20. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел 20 kV за захранване на имот
пл. № 398, местност Гара Българово, землище
гр. Българово, за участъка от трасето, разпо
ложен на територията на община Бургас. Про
ектът е изложен за разглеждане в кметството в
гр. Българово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“.
7037
55. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план за линейни обекти на техни
ческата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания, пред
ставляваща нова ВЛ 110 kV за второ разкъсване
и присъединяване към п/ст ,,Видно“ на двете
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тройки проводници на бъдещата нова двойка
ВЛ 110 kV п/ст ,,Добрич“ – п/ст ,,Маяк“/„Кавар
на 2“ („Сенокос – Белгун“), преминаваща през
землищата на селата Могилище, Иречек и Вид
но, община Каварна, засягащ следните имоти с
идентификатори: 48828.5.18, 48828.5.20, 48828.5.32,
48828.5.83, 48828.5.115, 48828.5.126, 48828.8.73,
48828.11.19, землище с. Могилище, 32768.2.80,
32768.3.3, 32768.3.12, 32768.3.13, 32768.3.14, 32768.3.29,
32768.3.30, 32768.3.93, 32768.3.95, 32768.3.96,
32768.12.56, 32768.13.6, 32768.13.12, 32768.13.25,
32768.13.26, 32768.13.47, 32768.13.48, 32768.13.49,
32768.13.101, 32768.13.104, 32768.18.70, 32768.18.103,
32768.21.94, 32768.21.95, зем л ище с. Иречек ,
11003.12.191, 11003.12.194, 11003.22.11, 11003.22.13,
11003.22.38, 11003.22.42, 11003.22.60, 11003.22.61,
11003.22.65, 11003.22.169, 11003.22.170, 11003.22.180,
11003.22.187, 11003.22.188, 11003.28.6, 11003.28.8,
11003.28.9, 11003.28.16, 11003.28.17, 11003.28.19,
11003.28.130, 11003.31.109, 11003.32.3, 11003.32.117,
11003.32.118, 11003.32.119, 11003.32.120, 11003.32.123,
11003.32.130, 11003.33.121, землище с. Видно, общи
на Каварна, област Добрич. Проектът се намира в
отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
него до общинската администрация – Каварна.
7042
341. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцела
рен план за елементите на техническата инфра
структура за „Временен път за реализиране на
инвестиционно намерение от път ПИ 98041 до
имот ПИ 713030 в землището на гр. Костинброд,
м. Твърдака, с който се засягат поземлени имоти
№ 091005 – полски път, № 091006 – пасища, мери,
№ 092001 – нива, собственост на Методи П. Гъ
лъбов, № 092016 – полски път, № 102002 – нива,
собственост на Григор Миков Стоянов и Евтим
Йорданов Конев, № 131021 – нива, собственост на
Янаки Гълъбов Кръстев, № 131023 – нива, собстве
ност на Зоица Петрова Милева, № 700133 – па
сище, № 700015 – полски път, № 700047 – полски
път, № 700052 – полски път, № 700055 – полски
път, № 70 0 061 – полск и път, № 70 0 066 – па
си ще, № 710 071 – паси ще, № 70 0 018 – дере,
№ 713020 – нива, собственост на Радой Дойчев
Атанасов, № 700150 – канал, № 700048 – канал,
№ 700049 – канал, и № 700050 – канал, в земли
щето на гр. Костинброд. Проектът е изложен във
входното фоайе на таблото за съобщения в сградата
на общинската администрация – гр. Костинброд,
ул. Охрид 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7043
15. – Община Никопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ – план за регулация
на УПИ I и УПИ II, който обхваща и кварта
ли № 31, № 31а и № 32 по плана на с. Лозица,
община Никопол. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересо
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ваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Никопол и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до общинската администрация.
7068
2. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин
тересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПУР (план
за улична регулация) за част от структурна
единица 218, устройствена зона Смф, в граници:
колорираните в цвят имоти (ПИ 73242.100.15, ПИ
73242.100.24, ПИ 73242.100.23, ПИ 73242.100.13 и
УПИ 100.12-II – складове за съхранение и ремонт
на селскостопанска техника и обслужващ магазин
и офис), на приложението, неразделна част от
заповед № РД-09-540 от 29.04.2013 г. на кмета на
община „Марица“. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
7041
84. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е израбо
тен проект за изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за част от улична регулация на с. Крушари меж
ду ОТ 141 и ОТ 142. Проектът е изложен в стая
201 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
желаещите могат да се запознаят с проекта и
при несъгласие да депозират възражение.
7039

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отде
ление, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от „Титаник Превентинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управлението Варна, на чл. 5 от На
редба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда
за обучение за оказване на първа долекарска
помощ от водачи на моторни превозни средства,
издадена от министъра на здравеопазването и
министъра на образованието и науката, по което
е образувано адм. дело № 11970/2013 г. по описа
на Върховния административен съд.
7035
Административният съд – Пловдив, IX състав,
призовава Неделчо Петров Марев с последен
адрес Сливен, ул. Мишо Тодоров 6, ет. 2, ап. 3,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
26.09.2013 г. в 14 ч. като заинтересована страна по
адм.д. № 929/2013 г., заведено от Недка П. Онова,
Никола К. Добрев, Елина Й. Богданова, Жана
Д. Добрева, Василка Щ. Грозданова, Недка С.
Енкова, Василка С. Трифонова, Елена Б. Петкова,
Йордан И. Стефанов, Анна В. Огнянова, Марга
рита И. Петрова, Григор Д. Варсанов, Надежда
С. Герова, Йорданка Н. Стефанова, Христина
И. Кръстева, Иван Н. Шягов, Нели Т. Рашкова,
Йордан С. Куртев, по ЗУТ. Заинтересованата стра
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на да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК.
7084
Административният съд – Шумен, призовава
Елена Димитрова Нойкова-Стрьом с последен
известен адрес София, ул. Абоба 1, ет. 12, сега
живуща в Швеция, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 23.10.2013 г. в 10 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 138/2013 г., образувано по
жалба на ЕТ „Бозев лес – Хатидже Тахирова“
срещу заповед № 38 от 4.03.2013 г. на директора
на Регионална дирекция по горите – Шумен.
Заинтересованата страна да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
7017
Пазард ж ишк и ят окръжен съд призовава
Марина Емилова Заркина с последен известен
адрес Пловдив, ул. Балкан 13, ет. 2, ап. 4, сега с
неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в дело
водството на съда за получаване на препис от
искова молба и доказателствата за отговор по
чл. 131 ГПК по гр.д. № 661/2013 г. по описа на
ПОС, заведено от Петя Костадинова Кънчева по
чл. 69 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
7054
Никополският районен съд, гражданска коле
гия, призовава Валя Кирилова Енева с последен
адрес Плевен, ул. Тодор Каблешков 39, ет. 4,
ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 4.11.2013 г. в 14 ч. като заинтересовано лице
по гр.д. № 207/2012 г., заведено от „Сортови се
мена – Вардим“ – ЕАД. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай де
лото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
7091
Силистренският районен съд съобщава на
Юрий Мочалов, роден на 14.10.1979 г. в гр. Одеса,
Украйна, с разрешение за временно пребивава
не № 700753039, изд. на 30.07.2012 г., че в съда е
заведено гр.д. № 1239/2013 г. по описа на съда
с предмет чл. 49, ал. 1 СК и ищец Олга Денева
Петрова. Съдът задължава Юрий Мочалов в едно
седмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ да се яви в Гражданско
деловодство на съда, за да му бъде връчен препис от
исковата молба с доказателствата. При неявяване
ще му бъде назначен процесуален представител.
7016
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-12 състав, търговско дело № 3619/2012 г., на
основание чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ
свиква открито съдебно заседание на 25.10.2013 г.
от 11 ч. в сградата на СГС, Съдебна палата, бул.
Витоша 2, ІІ ет., за провеждане на открито съ
дебно заседание по разглеждане на искането за
отмяна на решенията на първото общо събрание
на кредиторите на „Перчемлиев“ – ЕООД (н),
както и за поправка на протокол от 10.07.2013 г.
7089
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-12 състав, търговско дело № 4645/2013 г., на
основание чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ
свиква открито съдебно заседание на 18.10.2013 г.
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от 11 ч. в сградата на СГС, Съдебна палата, бул.
Витоша 2, ІІ ет., за провеждане на открито съ
дебно заседание по разглеждане на искането за
отмяна на решенията на първото общо събрание
на кредиторите на „Я.Н.А. Пропертис“ – ООД.
7090
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписа промени по ф. д. № 498/2012 г.
за политическа партия „Гражданско обединение
за реална демокрация (ГОРД)“; вписва освобож
даването на Емил Борисов Панков в качеството
му на заместник-председател на Националния
надзорен съвет; вписва за заместник-председател
на Националния надзорен съвет Таня Иванова
Георгиева.
7032

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Националният съвет на политическа
партия „Национално движение за стабилност
и възход“ – НДСВ, с решение от 14.09.2013 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 21, т. 5 и чл. 14,
ал. 2 и 3 от устава на НДСВ свиква Седми из
вънреден конгрес на ПП НДСВ на 27.10.2013 г. в
11 ч. в София в зала „Диамант“, хотел „Принцес“,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
централните органи на ПП НДСВ; 2. промени
в устава на ПП НДСВ; 3. избор на централни
органи на ПП НДСВ.
7080
5. – Управителният съвет на Българската
Асоциация по регенеративна медицина (БАРМ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.11.2013 г. в 19 ч. в седалището
на асоциацията в София, ул. К. Иречек 17, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
асоциацията; 2. финансов отчет; 3. избор на уп
равителен съвет и председател на БАРМ.
7008
87. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по ориентиране“ (БФО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 23.11.2013 г. в 9,30 ч.
в София, бул. Васил Левски 75, заседателната
зала на ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на БФО за периода 2008 – 2013 г.;
2. промени в устава; 3. избор на председател на
БФО; 4. избор на управителен съвет на БФО.
Поканват се всички членове на сдружението или
упълномощените от тях лица да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 9, ал. 6 от устава на БФО събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7096
1. – Управителният съвет на Българския антарктически институт, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС от 12.09.2013 г. свиква
общо отчетно-изборно събрание на 28.11.2013 г.
в 17,30 ч. в заседателна зала 2 (партер, северно
крило) на ректората на Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“ при следния дневен ред: 1.
информация за подготовката и провеждането на
ХХІІ Българска антарктическа експедиция; 2.
избор на ръководни органи на БАИ (председател,
управителен съвет и контрольор); 3. разни.
7061
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45. – Управителният съвет на сдружение „Национален съюз Единение“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 4.09.2013 г. свиква
отчетно-изборна сесия на общото събрание на
30.11.2013 г. в 10 ч. в заседателната зала на 74
СОУ „Гоце Делчев“ в ж.к. Връбница 1, София,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие
мане на отчетите на управителния съвет и на
контролно-ревизионната комисия на сдружението;
2. избор на нов състав на управителния съвет и
на контролно-ревизионната комисия; 3. приемане
бюджета на сдружението; 4. приемане на основни
насоки за дейността; 5. приемане на решения на
общото събрание. Поканват се всички редовни
членове на сдружението да участват в работата
на общото събрание.
7022
21. – Управителният съвет на Българска
федерация Лека атлетика, София, бул. Васил
Левски 75, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на федерацията
на 30.11.2013 г. в 10 ч. в Самоков, к.к. Боровец,
хотел „Ела“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет за 2012 г. и годишен
доклад за дейността за 2012 г.; проект за решение:
ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.
и годишния доклад за дейността за 2012 г.; 2.
утвърждаване на бюджета на федерацията за
2014 г. и определяне на одитор за 2014 г.; проект
за решение: ОС утвърждава предложения от УС
бюджет на федерацията за 2014 г. и определя
за одитор за 2014 г. избраното от ОС лице; 3.
утвърждаване на Правилника за разпределение
на финансовите средства за 2014 г. на клубовете
по лека атлетика – членове на БФЛА; проект за
решение: ОС утвърджава Правилника за разпре
деление на финансовите средства за 2014 г. на
клубовете по лека атлетика – членове на БФЛА.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на федерацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на делегатите започва в 9 ч. За
легитимацията и надлежно представляване на
клубовете – членове на федерацията, делегатите
трябва да представят: удостоверение за актуално
състояние на клуба си, решение на компетентния
орган на клуба за упълномощаване на делегата
и изрично писмено пълномощно, валидно само
за конкретното общо събрание, с посочване на
датата, часа и мястото на провеждането му.
7058
1. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас Пиргос“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
12.12.2013 г. в 18,30 ч. в Бургас в конферентната
зала на хотел „Мираж“ при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
сдружението за периода 1.07.2012 – 30.06.2013 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на съве
та на директорите за дейността на сдружението
за периода 1.07.2012 – 30.06.2013 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС приема годиш
ния финансов отчет на сдружението за 2012 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им в периода
1.07.2012 – 30.06.2013 г.; проект за решение – ОС
освобождава членовете на съвета на директо
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рите от отговорност за дейността им в периода
1.07.2012 – 30.06.2013 г.; 4. освобождаване от длъж
ност членовете на съвета на директорите, считано
от датата на изтичане на мандата им – 30.06.2014 г.;
проект за решение – ОС освобождава от длъжност
членовете на съвета на директорите, считано от
датата на изтичане на мандата им – 30.06.2014 г.;
5. избор на нови членове на съвета на директо
рите за периода 1.07.2014 – 30.06.2015 г.; проект за
решение – ОС приема предложенията за избор на
нови членове на съвета на директорите за периода
1.07.2014 – 30.06.2015 г.; 6. приемане на изменения
в конституцията на сдружението и в правилника
му; проект за решение – ОС приема измененията
в конституцията на сдружението и в правилника
му. 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.
7055
89. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Велико Търново, на основание чл. 83,
ал. 3 от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на колегията на 8.11.2013 г. в 14 ч.
в заседателната зала на хотел „Премиер“ – Велико
Търново, при дневен ред: обсъждане на проект
за изменение и допълнение на Закона за адвока
турата и приемане на решение по него.
7060
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Михаил Петров“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на
управителния съвет от 10.09.2013 г. свиква общо
събрание на 14.11.2013 г. в 18 ч. в спортна зала
по вдигане на тежести на ст. „Христо Ботев“ в
Габрово при следния дневен ред: 1. избор на ръ
ководни органи; 2. 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. Поканват се всички членове
на клуба да присъстват на събранието.
7023
3. – Управителният съвет на сдружение „Агролесовъдски консултантски център“, Криводол,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 5.11.2013 г. в 16,30 ч. на адреса
на сдружението в гр. Криводол при следния дне
вен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
вземане на решение за освобождаване на член на
управителния съвет на сдружението; 3. приемане
на нови членове на сдружението и управителния
съвет; 4. избор на нов председател на управителния
съвет и изпълнителен директор; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7007
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Браншова асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Кърджали“, Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 31.10.2013 г. в
10,30 ч. в Кърджали, парк „Горубсо“, кафе „Оа
зис“, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на член на управителния съвет и избор на нов
член на управителния съвет; 2. разни и текущи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 11,30 ч. и при същия дневен ред.
6989
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38. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“, Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на сдружението на 15.11.2013 г. в 17 ч. в „Ловна
среща“ – Павликени, при следния дневен ред: 1.
определяне размера на членски внос за 2014 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7056
1. – Съветът на настоятелите на училищното настоятелство при ГПЧЕ „Симеон Радев“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 31.10.2013 г.
в 17 ч. в заседателната зала на ГПЧЕ „Симеон
Радев“ – Перник, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на съвета на настоятелите за
дейността на УН през 2012 г.; проект за реше
ние – ОС приема отчетния доклад на СН на УН
за 2012 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланса и бюджета на УН за 2012 г.; проект
за решение – ОС приема годишния счетоводен
отчет, баланса и бюджета на УН за 2012 г.; 3. ос
вобождаване от отговорност членовете на съвета
на настоятелите на училищното настоятелство за
дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на настоятелите на училищното настоятелство за
дейността им през 2012 г.; 4. промени в състава
на СН на УН: проект за решение – ОС прие
ма направените предложения от СН на УН за
промени в състава на СН; 5. освобождаване на
досегашния председател на УН и избор на нов
председател на УН; проект за решение – ОС
приема направеното предложение от СН на УН
за освобождаване на досегашния председател на
УН и избор на нов такъв; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7021
11. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство Обединен детски
комплекс“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 2.12.2013 г. в 12 ч. в
сградата на ОДК при следния дневен ред: 1. от
чет на дейността и финансирането; 2. приемане
и освобождаване на членове; 3. избор на нов
председател на настоятелството; 4. предложения
за изменение в устава на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от явилите се членове.
6993
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Аеро клуб „В. М. Комаров“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на клуба на
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15.11.2013 г. в 17 ч. в офиса на АК на ул. Георги
Гешанов 23, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на АК; 2. отчет на финан
совото състояние на АК; 3. освобождаване от
отговорност управителния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7024
15. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел в обществена полза „Асоциация
на туроператорите и турагентите“ – Поморие, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 15.11.2013 г. в 17 ч. в офиса на
сдружението в гр. Поморие, ул. Тракия 13, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на сдружението през 2012 г.; 2. избор
на нови УС и КС; 3. изменения и допълнения в
устава; 4. разни. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
6990
2. – Управителният съвет на училищното
настоятелство при Професионална гимназия по
механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 19.11.2013 г. в 16 ч. в
кабинета на директора на гимназията в Хасково,
бул. Съединение 46, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на училищното насто
ятелство; 2. разглеждане промяна в членовете на
училищното настоятелство; 3. утвърждаване на
бюджет за 2013/2014 г.; 4. приемане на нов устав
съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ; 5. избор на
нов УС и председател. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно, на същото място и при съ
щия дневен ред и може да се проведе колкото и
членове да се явят.
7057
81. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Ямбол, на основание чл. 83 от Закона за
адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на Адвокатска колегия – Ямбол, на 15.11.2013 г. в
12,30 ч. в залата на Община „Тунджа“ в гр. Ям
бол при следния дневен ред: 1. разглеждане на
проекта на Закона за изменение и допълнение
на Закона за адвокатурата; 2. разни. При липса
на кворум събранието се отлага за 13,30 ч. при
същия дневен ред.
7020
Ивелин Петров Събев, ликвидатор на „АСК
Варна Карт Рейсинг“, в ликвидация по ф.д.
№ 1738/1998 г. на ВОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
7025
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