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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично
оповестяване на документи и изслушване на
кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 2 във връзка с чл. 86 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 87
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за издигане
на кандидату ри, представяне и публично
оповестяване на документи, изслушване на
кандидати и подготовка за избор на главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
1. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Предложенията за кандидати за главен
и нспек т ор в И нспек т ората к ъм Висш и я
съдебен съвет се правят до Комисията по
правни въпроси в писмена форма от народни представители в срок до 2 април 2014 г.
включително.
Предложенията се придружават с писмени мотиви и към тях се прилагат следните
документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– ксерокопие от диплома за завършено
висше юридическо образование;
– дек ларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не е налице обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона
за съдебната власт;
– док у менти, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение от Националната следствена служба.
Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 42, ал. 1 и 2
от Закона за съдебната власт.
Всеки кандидат представя на Комисията
по правни въпроси:
– концепция за работата си като главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител;

– декларация за имотното си състояние
и произхода на средствата за придобиването
на имуществото си по образец, утвърден от
министъра на правосъдието.
2. Публично оповестяване на документите.
Предложенията заедно с документите по
т. 1 се публикуват на специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, предложил съответната
кандидатура.
Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
Юри ди ческ и лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по правни въпроси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставяни. Становищата и въпросите
се изпращат по пощата на адрес: гр. София,
пл. К н яз А лександър I № 1, Комиси я по
правни въпроси, или по електронен път на
e-mail: kpv1@parliament.bg. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
Становищата и въпросите се публикуват
на специалната секция в интернет страницата
на Народното събрание и на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен
съвет. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от интимния живот на лицата.
3. Проверка за допускане на кандидатите
до изслушване.
Комисията по правни въпроси на отделно
заседание, предхождащо изслушването, проверява дали предложените кандидати отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и представените от тях
документи.
В случай че Комисията по правни въпроси
установи, че кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява,
че може да ги представи в срок от 5 дни от
уведомлението.
До изслушване не се допускат кандидати,
които:
– не отговарят на изискванията по чл. 42,
ал. 2 от Закона за съдебната власт;
– не са представили документите по т. 1.
След извършване на проверката Комисията
по правни въпроси изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на лич-
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ните имена на кандидатите и се публикува на
специалната секция на интернет страницата
на Народното събрание.
4. Изслушване на допуснатите кандидати за
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
Комисията по правни въпроси изслушва
само допуснатите кандидати по поредността
им в списъка.
Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и
да представи концепцията си за работа като
главен инспектор в Инспектората към Висшия
съдебен съвет в изложение до 15 минути за
всеки кандидат.
Народните представители могат да задават
въпроси към кандидата, включително и такива
от становищата, постъпили от юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност,
висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути.
На всеки кандидат се предоставя право на
отговор след задаването на всички въпроси
към него. Времето за отговор на всеки въпрос
е до 3 минути.
Заседанието на Комиси я та по п равни
въпроси е публично и се излъчва в реално
време в интернет чрез специалната секция на
интернет страницата на Народното събрание.
5. Комисията по правни въпроси изготвя
подробен доклад за проведеното изслушване на
кандидатите за главен инспектор, към който
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
личните им имена.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата...................................... ,
с ЕГН …………………………, л.к. № ............................ ,
изд. на ……………………. от МВР ...............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет.
Декларатор:
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Приложение № 2
към Рeшение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне
и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор
в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата...................................... ,
с ЕГН …………………………, л.к. № ............................ ,
изд. на ……………………. от МВР ...............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм дисциплинарно освободен от длъжност
изборен член на Висшия съдебен съвет.
Декларатор:
1455

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избор
на главен инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а,
ал. 2 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
избор на главен инспектор в Инспектората
към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на
личните имена на кандидатите – до 2 минути.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад за проведеното изслушване.
3. След представянето на док лада Народното събрание провежда разискванията
по представените кандидатури по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да
поставят въпроси към кандидатите.
4. След приключване на разискванията
кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да
правят изказвания и да отговарят на зададени
към тях въпроси – до 10 минути.
5. Гласуването се извършва по поредността,
определена в списъка на кандидатите.
6. Избран е кандидатът, който е получил
най-много гласове при изпълнено изискване
за мнозинството за произвеждането на този
избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 февруари 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1456
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда и начина за информиране на работниците
и служителите и за отпускане и изплащане на
гарантираните вземания при несъстоятелност
на работодателя, приета с Постановление
№ 362 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 3 от 2005 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) в
търговския регистър работодателят е длъжен
да информира работниците и служителите си
за датата на вписването и за реда за получаване на гарантираните вземания по ЗГВРСНР.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 21 дни от вписване на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър работодателят изготвя за
всяко правоимащо лице справка по образец
съгласно приложение № 1.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „по
пощата“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „В 14-дневен
срок от обнародване на решението по чл. 3,
ал. 1“ се заменят с „В едномесечен срок от
вписване на съдебното решение по чл. 6
ЗГВРСНР в търговския регистър“;
б) в изречение второ думите „най-малко
6 месеца“ се заменят с „най-малко 12 месеца“.
2. В ал. 2 думите „удостоверение за актуално
състояние, решение за съдебна регистрация“
и запетаята след тях се заличават.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Гарантираните вземания се отпускат
въз основа на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4, подадено
от работника или служителя до ТП на НОИ
по седалище на работодателя в двумесечен
срок от датата на вписване на решението по
чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър или
от датата на информиране на работниците и
служителите от българския работодател за
обстоятелството, че е открито производство
по несъстоятелност по реда на законодател-

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

ството на другата държава. Към заявлениетодекларация се прилагат справката по чл. 4
и възражението по чл. 6, ако има такова.“
2. В ал. 2 думите „Молба-декларацията“
се заменят със „Заявлението-декларация“ и
думите „по пощата“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски оператор“.
3. В ал. 3 думите „приета молба-декларация“ се заменят с „прието заявление-декларация“.
4. В ал. 4 думите „постъпилата молба-декларация“ се заменят с „постъпилото заявление-декларация“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Териториалното поделение на НОИ
разглежда подаденото заявление-декларация
и приложените към него документи, като ги
съпоставя с данните от констативния протокол, от Регистъра на осигурените лица и от
Регистъра на трудовите договори.“
2. В ал. 3 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявлението-декларация“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпореждането по ал. 1 се издава в
едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното
ТП на НОИ и на правоимащия работник или
служител в 3-дневен срок от издаването му.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При определяне на ограничения размер
на гарантираното вземане по чл. 22, ал. 2 и
чл. 23, ал. 2 ЗГВРСНР се вземат предвид в
следния ред:
1. трудови възнаграждения;
2. парични обезщетения по Кодекса на
труда, върху които се дължат осигурителни
вноски;
3. други парични обезщетения по Кодекса
на труда;
4. парични обезщетения по чл. 40, ал. 5 от
Кодекса за социално осигуряване.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разпорежданията по чл. 10, ал. 1 се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването им пред Административния съд по
седалището на ТП на НОИ.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията на Административния съд
подлежат на касационно обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 12 думите „с пощенски запис
или по друг ред, определен от управителя на
НОИ и директора на фонда“ се заменят с „по
декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки“
и запетаята след тях се заличава.
§ 9. В чл. 14 думите „и превеждане на
сумите от фонда“ се заличават.
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§ 10. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Гарантираните вземания по ал. 1 се
изплащат в едномесечен срок от получаване
на заявлението.“
§ 11. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. След изплащане на дължимите гарантирани вземания съответното ТП на НОИ
изготвя и изпраща на работодателя справка
по образец съгласно приложение № 5 за всеки
от работниците и служителите му.“
§ 12. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
......................................
(работодател)

......................................
......................................
(седалище, телефон)
......................................
(адрес на управление)

ЕИК

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
гр. ........................................
КОПИЕ: .......................
........................................
.........................................
(трите имена и адрес
на лицето)

Изх. № .......... от ............. 20.... г.
СПРАВК А
за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения,
дължими от работодателя по Кодекса на труда
и други нормативни актове
на ............................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ........................., длъжност .................. ,
категория труд по НКТП .................................... ,
дата на постъпване на работа ............................ ,
дата, от която е прекратено трудовото правоотношение ...................................................................
на основание чл. ........ ал. ......... т. ......... от КТ.
Лицето е с намалена работоспособност 50 и над
50 на сто – да/не (ненужното се зачертава).
Наименование

1
І. Брутни трудови възнаграждения
1. Начислени
2. Изплатени
3. Дължим
остатък за
изплащане
(т. 1 – 2)

Месец Месец Месец Месец Месец Месец
......... ......... ......... ......... ......... .........
..... г. ..... г. ..... г. ..... г. ..... г. ..... г.
2
3
4
5
6
7

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 5
2

3

4

5

6

7

ІІ. Парични
обезщетения,
дължими от
работодателя
по Кодекса на
труда и други
нормативни
актове
Н ач ис лен и ,
но неизплатени, общо в
т.ч.:
по чл. 40,
ал. 5 от КСО
по ч л. ......
ал. ..... т. .....
по ч л. ......
ал. ..... т. .....
по ч л. ......
ал. ..... т. .....
ІІІ. Запори
Изготвил: ....................................., тел. ...................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Ръководител: ...........................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
УК АЗАНИЯ
за попълване на справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и
парични обезщетения, дължими от работодателя
по Кодекса на труда и други нормативни актове
Справката за размера на начислените, но
неизплатени трудови възнаграждения и парични
обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса
на труда и други нормативни актове, се изготвя
от работодателя в срок до 21 дни от вписване в
търговския регистър на съдебното решение по
чл. 6 ЗГВРСНР.
Справката се изготвя за всички работници
и служители, които са или са били в трудово
правоотношение с работодателя, независимо от
срока му и от продължителността на работното
време, и на които правоотношението:
1. не е прекратено към датата на вписване в
търговския регистър на съдебното решение по
чл. 6 ЗГВРСНР;
2. е прекратено през последните три месеца
преди тази дата.
І. Работници или служители, които са или са
били в трудово правоотношение с работодателя
не по-малко от три месеца:
За лицата по т. 1 в съответните редове се вписват данните от разчетно-платежните ведомости
за начислените, но неизплатени брутни трудови
възнаграждения и парични обезщетения, изплатените аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за последните шест календарни месеца,
предхождащи месеца на вписване на съдебното
решение, а за лицата по т. 2 – за последните
шест календарни месеца, предхождащи месеца
на прекратяване на трудовото правоотношение.
Когато за някой (някои) от тези месеци лицето
няма начислени, но неизплатени трудови възна-
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граждения и/или парични обезщетения (поради
продължителна временна неработоспособност,
неплатен отпуск и др.), в справката се включва
следващият назад предходен месец. Последният
календарен месец, който може да бъде включен
в справката, е дванадесетият календарен месец,
предхождащ месеца на вписване на решението
или месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.
За лицата по т. 2, които имат само начислени,
но неизплатени парични обезщетения за сметка на
работодателя, дължими по силата на нормативен
акт или колективен трудов договор, същите се
вписват в справката за месеца, в който е извършено начисляването, независимо от периода, за
който се отнасят.
ІІ. Работници или служители, които са или са
били в трудово правоотношение с работодателя
по-малко от три месеца:
За тази категория лица в справката се вписват
данните от разчетно-платежните ведомости за
начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения и парични обезщетения, изплатените
аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за всеки от месеците на съществуващото/
съществувалото трудово правоотношение.
Забележки:
1. Ако лицето е с намалена работоспособност
50 и над 50 на сто, към справката се прилага копие
на актуално експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. В начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, не се включва сумата по
чл. 40, ал. 5 от КСО, която работодателят изплаща
на работника/служителя за първите три дни от
временната неработоспособност. Тя се посочва на
отделен ред в справката.
3. Плащанията на работниците и служителите
от средствата за социални разходи, средствата за
работно, униформено и представително облекло
и др. не се включват в справката, тъй като не са
трудови възнаграждения.
Справката се изготвя в три екземпляра – по
един: за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя.
Екземплярът за работника/служителя се връчва
лично срещу подпис или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.“

§ 13. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2

Вх. № ............../ .......... 20 .... г.
Длъжностно лице,
приело декларацията:
......................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Д Е К Л А РА Ц И Я
Подписаният/та .................... , ЕГН/ЛНЧ ..........,
(име, презиме, фамилия)
л.к. № .............., издадена на ............. от ............. ,
живущ/а в гр.(с.) ................... ул. .......................... ,
представляващ .......................................................
.................................................................................. ,
(пълно или съкратено наименование на работодателя)
адрес ........................................................................ ,
телефон ............................ , ЕИК .............................

ВЕСТНИК
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ДЕКЛАРИРАМ,
че представляваният от мен работодател e осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди
началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, за времето от ..........
д. ......... м. ......... г. до .......... д. ........ м. ......... г.
Декларацията се попълва на основание чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане
и изплащане на гарантираните вземания при
несъстоятелност на работодателя.
Известно ми е, че за неверни данни нося
наказателна отговорност по реда на чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: .....................
Декларатор: ...........................
(подпис)“

§ 14. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 1
ТП на НОИ гр. ................
Вх. № ........./ ....... 20 .... г.
Длъжностно лице, приело
заявлението-декларация:
.................................................
(име, фамилия, подпис
и печат)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
гр. ..............................

З А Я В Л Е Н И Е -Д Е К Л А РА Ц И Я
ЗА ОТПУСК АНЕ НА ГАРАНТИРАНО
ВЗЕМАНЕ
от ......................................., ЕГН/ЛНЧ ..................
(име, презиме, фамилия на лицето)
Адрес за кореспонденция: гр. (с.) ...................... ,
община ............................, област ......................... ,
ж.к. ......................., бул./ул. ...................... , № ......,
бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ....., тел. .....................
Господин/Госпожо директор,
Моля да ми бъде отпуснато гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност
на работодателя.
ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Работя/работил/а съм при работодател:.........
...................................................................................
(пълно или съкратено наименование на
работодателя)
от ............................….... на длъжност ................... .
(дд/мм/гг)
2. Трудовото ми правоотношение е прекратено
от ..................................
(дд/мм/гг)
3. Имам трайно намалена работоспособност
50 и над 50 на сто съгласно решение на ТЕЛК
№ ..................................... за периода от ................
(дд/мм/гг)
до ..............................
(дд/мм/гг)
4. Към момента на началната дата на неплатежоспособност та, съответно свръхзадъл жеността, посочена в съдебното решение по чл. 6
ЗГВРСНР, не съм:
4.1. съдружник в търговското дружество;
4.2. член на органите за управление и контрол
на търговеца;
4.3. съпруг/съпруга на лице по т. 4.1 или 4.2;
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4.4. роднина по права линия на лице по т. 4.1
или 4.2.
5. Личната ми банкова сметка за изплащане на
гарантираните вземания е:
IBAN .................................................BIC ………………….
при банка ...................................................................
Прилагам следните документи:
1. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса
на труда и други нормативни актове.
2. Документ за самоличност (за справка) или копие
от него, когато заявлението-декларация се подава
чрез лицензиран пощенски оператор.
3. Оригинал (за справка) и копие от експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК № ......... от ...................
(дд/мм/гг)
за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
4. Други документи ..................................................
.......................................................................................
Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се
необходимите данни. С ограждане на съответната
цифра се отбелязва кои от изброените документи
са приложени.
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата .................. Декларатор: .................................
гр. ......................
(подпис)“

§ 15. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 17
РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА РИ Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ –
гр. …........................………..,
п. к. ………, ул. ….....………… № …., тел. ...................... ,
факс …………, e-mail ....................................... @nssi.bg
Изх. № .......... /.............
ДО
...........................................
(наименование
на работодателя)

С П РА ВК А
за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни
вноски, данъци и запори
на ................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ................................, работник/служител
в ....................................................................................
(наименование на работодателя)
№

1.

Наименование

Месец
.........
.....
г.

Месец
.........
.....
г.

Месец
.........
.....
г.

Месец
.........
.....
г.

Месец
.........
.....
г.

1

2

3

4

5

6

Отпуснато гарантирано вземане – о бщо,
в т.ч.:

Ме- Общо
сец
.........
.....
г.

7

8

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 7
2

3

4

5

6

7

8

1.1. Трудово възна-

граждение

1.2. Обезщетение по

КТ

1.3. Обезщетение по

чл. 40, ал. 5 от
КСО
2. О с и г у р и т е л н и
вноски за сметка на лицето –
общо, в т. ч.:
2.1. ДОО
2.2. ДЗПО
2.3. НЗОК
3.
4.

Данък по
ЗДДФЛ
Запори

5.

Изплатена сума

6.

Осиг у рителни
вноски за сметка на работодателя – общо, в
т. ч. за:
6.1. ДОО
6.2. ДЗПО
6.3. НЗОК

ИЗГОТВИЛ: ...............................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
ДИРЕКТОР
НА ТП НА НОИ: .....................................................
(име, фамилия, подпис и печат)“

Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

1446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 18 000 000 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. за капиталови разходи
за обновяването на учебно-клиничната база на
Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ по бюджета на
Министерския съвет.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г. в размер 3 600 000 лв.,
необходими за основен ремонт на държавни
спортни училища в гр. Плевен и в гр. Пловдив.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните
международни стандарти“, бюджетна програма
„Спортни обекти и съоръжения“, по бюджета
на Министерството на младежта и спорта.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни плащания по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Дава съгласие за увеличаване
капитала на „Академика 2011“ – ЕАД, чрез
емитирането на 35 000 000 броя нови акции
с номинална стойност 1 лв., които да бъдат
придобити от държавата чрез Министерството
на младежта и спорта.
(2) Одобрява по бюджета на Министерс т во т о на м ла деж та и спор та за 2014 г.
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 35 000 000 лв.
за придобиване на акциите от увеличението
на капитала по ал. 1.
Чл. 2. Плащанията по чл. 1, ал. 2 се извършват на три етапа – 25 на сто до края на
първото тримесечие; 55 на сто до края на
второто тримесечие и 20 на сто до края на
третото тримесечие на 2014 г.
Чл. 3. „Академика 2011“ – ЕАД, да използва
осигурените чрез увеличаване на капитала
средства по чл. 1 за изпълнение на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация
на спортен обект „Зимен дворец на спорта“
в гр. София“.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1449
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2014 г. в размер
8387,3 хил. лв. за предоставяне на еднократна
финансова подкрепа на лица и семейства.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта на
социалната закрила и равните възможности,
бюджетна програма „Осигуряване на целева
защита за отопление на населението с ниски
доходи“, по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 5. (1) Финансовата подкрепа по чл. 1,
ал. 1 се предоставя еднократно на:
1. лицата и семействата, получили целева
помощ за отопление за отоплителния сезон
2013/2014 г.;
2. лица и семейства, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за
отопление за отоплителния сезон 2013/2014 г.
и пол у чили отказ поради средномесечен
доход за предходните 6 месеца, превишаващ
индивидуално определения диференциран
минимален доход за отопление със сума под
или равна на 10 лв.;
3. лица и семейства, на които е отказана
целева помощ за отопление поради непълна 6 -месечна регист раци я в съответната
дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември
2013 г., които и към момента продължават
да са регистрирани;
4. лица и семейства, които не са подали
молба-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление, отговарят на условията
на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г.,
бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г. и бр. 48, 57
и 94 от 2013 г.), но техният средномесечен
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доход е по-висок от индивидуално определения диференциран минимален доход за
отопление със сума под или равна на 10 лв.
(2) Еднократната финансова подкрепа е
в размер 30 лв.
Чл. 6. Еднократната финансова подкрепа се предоставя на лицата и семействата
в размера по чл. 5, ал. 2 от Агенцията за
социално подпомагане чрез дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на
правоимащите лица и семейства по касов и
безкасов път.
Чл. 7. (1) Еднократната финансова подкрепа по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се предоставя
от дирекциите „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес на правоимащите лица и
семейства въз основа на списък, утвърден
със заповед на директора на съответната
дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Списъкът по ал. 1 се съставя въз основа на списъка на семействата, придобили
право на целева помощ за отопление за
отоплителния сезон 2013/2014 г. по реда на
Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията
и реда за отпускане на целева помощ за
отопление, както и на тези, за които има
издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от тази наредба поради
установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, превишаващ със сума под или
равна на 10 лв. индивидуално определения
диференциран минимален доход за отопление,
или единствено на същото основание поради
непълна 6-месечна регистрация в съответната
дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември
2013 г., които и към момента продължават
да са регистрирани.
Чл. 8. (1) Еднократната финансова подкрепа по чл. 5, ал. 1, т. 4 се отпуска/отказва със
заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен
адрес на правоимащите лица и семейства
въз основа на подадена молба-декларация
и социален доклад от проведена социална
анкета.
(2) В молба-декларацията се декларира
доходът за 6 последователни месеца в периода от 1 януари до 30 септември 2013 г., въз
основа на който се определя средномесечният
доход на лицето и семейството.
(3) Финансовата подкрепа по а л. 1 се
отпуска, при условие че:
1. лицата и семействата отговарят на
условията по чл. 10 и 11 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г.,
бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от
2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г.,
бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27,
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41, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17
и 73 от 2013 г.), и на чл. 2, ал. 2, 4, 5 и 6 и
чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 5 от Наредба № РД 07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление;
2. средномесечният доход по ал. 2 надвишава индивидуално определения диференциран
минимален доход за отопление съгласно чл. 2,
ал. 4 от наредбата по т. 1 със сума под или
равна на 10 лв.
(4) Молби-декларациите се подават в срок
от 1 до 31 март 2014 г.
Чл. 9. Еднократната финансова подкрепа
по чл. 5, ал. 1 не се счита за доход на лицата
и семействата при реализиране на правата им
по реда на Закона за социално подпомагане,
Закона за семейни помощи за деца, Закона за
интеграция на хората с увреждания и Закона
за закрила на детето.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1450

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2010 г.
за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за
Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 50, 68 и 93 от
2011 г., бр. 27 и 74 от 2012 г. и бр. 7 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Разходите за персонал (заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни
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вноски на лицата по трудови, извънтрудови
и служебни правоотношения) на първостепенните разпоредители с бюджет през 2014 г.
се извършват до утвърдения размер по държавния бюджет.
(2) Икономията на разходите за персонал
може да се използва текущо или с натрупване
само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни
вноски и/или за издръжка.
(3) При намаляване на числеността на
персонала, извън случаите на извеждане на
дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала
вследствие на преминаване на функции и
персонал към друго бюджетно предприятие,
икономиите от разходите за персонал може да
се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати и за изплащане
на дължимите към тях осигурителни вноски
и/или за издръжка.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 и 4 думите „2013 г.“ се заменят
с „2014 г.“.
2. Създават се ал. 14 и 15:
„(14) Размерите на месечните заплати за
категория и размерите на месечните заплати
за най-ниската и най-високата длъжност във
всяка категория на държавните служители
по Закона за Министерството на вътрешните
работи в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет се определят
съгласно приложение № 15.
(15) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати за лицата,
работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Технически операции“ при
Министерския съвет, се определят съгласно
приложение № 16.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 числото „311“ се заменя
с „340“.
§ 4. В чл. 5 думите „§ 8 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2013 г.“ се заменят с „чл. 60 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 и
в приложение № 5 към чл. 2, ал. 4 (поверително) навсякъде думите „2013 г.“ се заменят
с „2014 г.“.
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§ 6. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 2, ал. 5

ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална образователна степен,
необходима за заемане на длъжността

Минима лна
основна месечна заплата от 1 януа р и 2 014 г.
(в лв.)

Максимална
основна месечна заплата от 1 януа р и 2 014 г.
(в лв.)

1

2

3

4

5

1.

Началник на отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ, Магистър
ЦВО и Комендантство – МО

390

707

2.

Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО Бакалавър
и Комендантство – МО

410

699

А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности

ІІ. Експертни длъжности
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
1.

Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендант- Бакалавър
ство – МО

400

595

2.

Служител по сигурността на информацията във ВА, Магистър
ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и съединения

380

595

3.

Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, Магистър
ЦВО и Комендантство – МО

380

605

4.

Главен юрисконсулт във вид въоръжена сила, съ- Магистър
единения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО

390

605

5.

Старши експерт, старши счетоводител в Българската Бакалавър
армия, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО

370

542

6.

Старши юрисконсулт във вид въоръжена сила, съ- Магистър
единения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО

380

542

7.

Финансов контрольор във вид въоръжена сила, съ- Бакалавър
единения, ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО

380

595

8.

Младши юрисконсулт

Магистър

360

488

9.

Младши експерт, младши счетоводител

Проф. бакалавър
по …

360

439

ІІ. Експертни длъжности със спомагателни функции
1.

Главен специалист

ср. образование

340

428

2.

Старши специалист, старши счетоводител

ср. образование/
ІV ст. пр. кв.

340

406

3.

Младши специалист, младши счетоводител

ср. образование/
ІV ст. пр. кв.

340

399

4.

Технически сътрудници – І група

ІІІ ст. пр. кв. и/
или ср. обр.

340

406

5.

Технически сътрудници – ІІ група

ІІІ ст. пр. кв. и/
или ср. обр.

340

399

380

518

370

509

ІІІ. Ръководители в други организации
1.

Ръководители на производството и специализирани Бакалавър
услуги
ІV. Аналитични специалисти

1.

Физици, математици и инженерни и други сродни Бакалавър
специалисти
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2.

Стопански специалисти и специалисти по общест- Бакалавър
вени науки

370

509

3.

Артисти и други художествено-творчески специалисти Бакалавър

370

509

4.

Техници по аудио-визуална техника и други сродни Проф. бакалавър
специалисти
по…

360

439

5.

Други приложни специалисти

Проф. бакалавър
по…

360

439

6.

Други творци и изпълнители

ІІІ ст. пр. кв. и/
или ср. обр.

340

399

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1.

Изпълнители – І група

ІІІ ст. пр. кв. и/
или ср. обр.

340

399

2.

Изпълнители – ІІ група

ІІ ст. пр. кв. и/или
зав. X кл.

340

397

3.

Изпълнители – ІІІ група

І ст. пр. кв. и/или
зав. VІ кл.

340

365

4.

Изпълнители – ІV група

Без изискване за
обр. ст.

340

354

V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ,
ВВМУ и ИО
1.

Изборни длъжности:
Професор

Магистър

714

947

Доцент

Магистър

597

920

2.

Професор

Магистър

714

874

3.

Доцент

Магистър

597

831

4.

Главен асистент; старши преподавател

Магистър

508

786

5.

Преподавател

Магистър

488

742

6.

Асистент

Магистър

471

698

Бакалавър

380

554

450

776

VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството
на отбраната съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г.
1. Специалисти с немедицинско образование
2. Специалисти с медицинско образование
1.

Управител на лечебно заведение по балнеология, Магистър
рехабилитация и възстановяване

2.

Лекар, началник-отделение

Магистър

450

769

3.

Лекар, началник-лаборатория

Магистър

420

694

4.

Ветеринарен лекар, лабораторен

Магистър

390

587

5.

Лекари; лекари по дентална медицина

Магистър

400

694

6.

Специалисти – фармацевти

Магистър

390

604

7.

Главна медицинска сестра

Бакалавър

380

509

8.

Старша медицинска сестра и старша акушерка

Бакалавър

370

491

9.

Старши медицински лаборант,
Бакалавър
старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор

370

491

10.

Други медицински специалисти

340

439

Проф. бак./ІІІ ст.
пр. кв./ ср. обр.

“
§ 7. В приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 (поверително) навсякъде думите „2013 г.“ се заменят
с „2014 г.“.
§ 8. Приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 (за служебно ползване) се изменя съгласно приложението (за служебно ползване).
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§ 9. Приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 2, ал. 8

ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на
основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба
№
по
ред

Наименование на длъжността

Минимална образо- М и н и ма л на о с- Максимална освателна степен, необ- новна месечна за- новна месечна заходима за заемане на плата от 1 януари плата от 1 януари
длъжността
2014 г. (в лв.)
2014 г. (в лв.)

I. Ръководни длъжности
1.

Началник на отдел

Магистър

598

1136

2.

Началник на секция

Магистър

550

1071

1.

II. Експертни длъжности с аналитични
и/или контролни функции
Главен експерт
Бакалавър

471

972

2.

Старши експерт

Бакалавър

471

911

3.

Експерт

Бакалавър

471

833

1.

III. Експертни длъжности със спомагателни функции
Главен специалист
средно

418

751

2.

Старши специалист

средно

410

692

3.

Специалист

средно

410

653

4.

Технически сътрудник

средно

350

600

IV. Технически длъжности
1.

Изпълнител

средно

364

655

2.

Изпълнител

основно

350

576

1.

V. Заети в медицинския пункт в НРС
съгласно Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г.
Фармацевт
Магистър

466

889

2.

Лекар ординатор

Магистър

542

989

3.

Лекар по дентална медицина

Магистър

542

989

4.

Медицинска сестра

средно

364

653

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните заплати
на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати.“

§ 10. Приложение № 10 към чл. 2, ал. 9 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 2, ал. 9

ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилни служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана
№
по
ред

Наименование на длъжността

1

2

Минимална образоМинимална осМаксимална освателна степен, необ- новна месечна за- новна месечна заходима за заемане на плата от 1 януари плата от 1 януари
длъжността
2014 г. (в лв.)
2014 г. (в лв.)

3

4

5

I. Ръководни длъжности
1.

Началник на отдел

Магистър

805

1750

2.

Началник на сектор

Магистър

605

1130

1.

II. Експертни длъжности с аналитични
и контролни функции
Финансов контрольор
Магистър

467

950
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2.

Главен експерт

Магистър

467

950

3.

Главен юрисконсулт

Магистър

467

930

4.

Главен счетоводител

Магистър

467

910

5.

Старши експерт

Бакалавър

454

920

6.

Заместник главен счетоводител

Бакалавър

454

790

7.

Счетоводител

Бакалавър

432

760

8.

Младши експерт

Бакалавър

432

735

III. Експертни длъжности със спомагателни функции
1.

Главен специалист

Ср. образование

387

700

2.

Старши специалист

Ср. образование

381

660

3.

Счетоводител, оперативен

Ср. образование

381

660

4.

Младши специалист

Ср. образование

381

630

5.

Технически сътрудници

Ср. образование

340

480

Ср. образование

340

605

Осн. образование

340

480

Не се изисква

340

440

Не се изисква

340

415

IV. Технически длъжности
1.

Изпълнители І група

2.

Изпълнители ІІ група
V. Медицински специалисти

1.

Лекар – началник на група „Медицин- Магистър
ско осигуряване“

416

815

2.

Лекар, дентална медицина

Магистър

416

790

3.

Лекар

Магистър

416

790

4.

Старша медицинска сестра

Бакалавър

360

625

5.

Старши инспектор

Бакалавър

406

690

6.

Други медицински специалисти

Проф. бакалавър

406

590

Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни
заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят
от началника на службата в диференцирания диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати.“

§ 11. Приложение № 11 към чл. 2, ал. 10 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 2, ал. 10

ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Категория

1

2

Заплата за категория от Заплата за най-ниската Заплата за най-високата
1 януари 2014 г. (в лв.) длъжност в категорията длъжност в категорията
от 1 януари 2014 г. (в лв.) от 1 януари 2014 г. (в лв.)
3

4

5

1.

А

740

788

1396

2.

Б

645

453

1141

3.

В

518

383

800

4.

Г
I степен

444

453

771

II степен

430

453

771

5.

III степен

416

453

771

Д

377

295

305

БРОЙ 20
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4

5

Е
I степен

371

237

303

II степен

364

237

303

III степен

356

237

303

“

§ 12. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11 се изменя така:

„Приложение № 12
към чл. 2, ал. 11

ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по
трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Длъжностни наименования
и образователна степен

1

2

От 1 януари 2014 г.
минимална основна
максимална основна
месечна заплата (в лв.) месечна заплата (в лв.)
3

4

Раздел I. Политически кабинет
1.

Заместник-министър

626

2700

2.

Началник на политически кабинет, министър

626

2600

3.

Парламентарен секретар

626

1900

4.

Съветник, министър

626

1850

5.

Експерт в кабинета на министър

626

1700

6.

Директор на дирекция, администрация

626

1692

7.

Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни
специалисти с висше образование
1. Образователно-квалификационна степен:
„магистър“, „бакалавър“

626

1257

2. Образователно-квалификационна степен:
„професионален бакалавър“ по...

626

695

8.

Раздел III. Специалисти със средно
образование и професионална квалификация

430

612

9.

Раздел IV. Специалисти със средно образование

430

540

10. Раздел V. Помощен персонал със средно образование

430

516

11. Раздел VІ. Квалифицирани работници
430
525
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за
длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на
работа, трудов стаж, професионален опит и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“

§ 13. Приложение № 13 към чл. 2, ал. 12 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 2, ал. 12

ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“
№
по
ред

1
1.

А

Категория

Заплата за категория от
1 януари 2014 г. (в лв.)

Заплата за най-ниската
длъжност от 1 януари
2014 г. (в лв.)

Заплата за най-високата
длъжност от 1 януари
2014 г. (в лв.)

2

3

4

5

707

689

1062
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2.

Б

615

689

1040

3.

В

495

349

763

4.

Г
I степен

424

475

695

II степен

411

447

547

III степен

397

433

511

5.

Д

360

286

294

6.

Е
I степен

354

229

282

II степен

348

229

282

III степен

340

229

282

“

§ 14. Приложение № 14 към чл. 2, ал. 13 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 2, ал. 13

ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по
трудово правоотношение в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция
„Охрана“ към Министерството на правосъдието
№ Длъжностни наименования и образователноОт 1 януари 2014 г.
по
квалификационна степен
минимална основна
максимална основна
ред
месечна заплата (в лв.) месечна заплата (в лв.)
1

2

3

4

Раздел I. Научно-преподавателски длъжности
1.

Професор; ст.н.с. I ст.

626

1057

2.

Доцент; ст.н.с. II ст.

626

996

3.

Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател

626

860

4.

Старши асистент; н.с. II ст.;
преподавател

626

816

5.

Асистент; н.с. III ст.

626

789

Раздел II. Висш и среден медицински персонал
1.

Специалист с висше медицинско образование

626

1057

2.

Професионален бакалавър по ...

626

664

3.

Специалист със средно медицинско образование

430

547

Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни
специалисти с образователна степен:
а) „магистър“, „бакалавър“

626

752

б) „професионален бакалавър“ по ...

626

664

в) специалист със средно специално образование

430

547

г) специалисти със средно образование

430

516

Раздел IV. Помощен персонал

430

492

Раздел V. Квалифицирани работници

430

502

Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи
и чистачи

343

356

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования
и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите
от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
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§ 15. Създава се приложение № 15 към чл. 2, ал. 14:
„Приложение № 15
към чл. 2, ал. 14

ТАБЛИЦА
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за МВР в Държавна
агенция „Технически операции“ при Министерския съвет
№
по
ред

Категория

Заплата за категория от Заплата за най-ниската Заплата за най-високата
1 януари 2014 г. (в лв.) длъжност в категорията длъжност в категорията
от 1 януари 2014 г. (в лв.) от 1 януари 2014 г. (в лв.)

1.

А

740

788

1396

2.

Б

3.

В

645

453

1141

518

383

800

4.

Г
I степен

444

453

771

II степен

430

453

771

III степен

416

453

771

5.

Д

377

295

305

6.

Е
I степен

371

237

303

II степен

364

237

303

III степен

356

237

303

“

§ 16. Създава се приложение № 16 към чл. 2, ал. 15:

„Приложение № 16
към чл. 2, ал. 15

ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово
правоотношение в Държавна агенция „Технически операции“ при Министерския съвет
№
по
ред

Длъжностни наименования
и образователна степен

1

2

1.

Раздел I. Председател

2.

От 1 януари 2014 г.
минимална основна
месечна заплата (в лв.)

максимална основна
месечна заплата (в лв.)

3

4

1000

2700

Заместник-председател

700

2300

3.

Раздел II. Специалисти със средно образование
и професионална квалификация

430

612

4.

Раздел ІІІ. Специалисти със средно образование

430

540

5.

Раздел ІV. Помощен персонал със средно образование

430

516

6.

Раздел V. Квалифицирани работници

430

525

7.

Раздел VІ. Неквалифицирани работници

340

380

“
§ 17. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „§ 52, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.“
се заменят с „чл. 81, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.“.
§ 18. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „и на“ се заменят със запетая
и накрая се добавят думите „и на председателя на Държавната агенция „Технически операции“
при Министерския съвет“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Въвеждането на заплатите на цивилните служители по трудово правоотношение от
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не
прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, и на държавните слу-

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

жители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството
на вътрешните работи, по това постановление
е от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, по
отношение на „Комендантство – МО“ – от
1 февруари 2014 г.
§ 20. Необходимите средства за прилагане
на постановлението се осигуряват в рамките на
одобрените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. средства по
бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет и трансфера от държавния бюджет за 2014 г. по самостоятелните
им бюджети.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1451

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 333 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ,
бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и
бр. 8 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 в раздел XI
„Дислокация и инфраструктура“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В абзац трети:
а) числото „76“ се заменя със „75“;
б) създава се изречение трето: „Инфраструктурните съоръжения (сгради и складове)
с отпаднала необходимост за Сухопътни войски
са разположени в с. Мусачево.“
2. В абзац осми:
a) в изречение първо думите „238 595 кв. м“
се заменят с „281 305 кв. м“;
б) в изречение четвърто думите „24,7 на
сто“ се заменят с „21 на сто“, думите „45,7 на
сто“ се заменят с „39 на сто“ и думите „15 на
сто“ се заменят с „20 на сто“.
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения
съгласно приложението (поверително).
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1452
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РЕШЕНИЕ № 104
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за признаване на сдружение „Национален
алианс за социална отговорност“ за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 5 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Национален алианс
за социална отговорност“ със седалище във
Варна и с адрес на управление: гр. Варна,
бул. Княз Борис I № 115, регистрирано по ф.д.
№ 82/2009 г. по описа на Варненския окръжен
съд, том 55, ЕФН 0309000825, ЕИК 175804952,
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1453

РЕШЕНИЕ № 105
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2014 Г.

за административно-териториалнa промянa в
община Нова Загора, област Сливен – присъединяване на едно населено място към друго
населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Графитово (17810) към населеното място с. Омарчево
(53518) от община Нова Загора (SLV16), област
Сливен (SLV).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
1454
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража
(обн., ДВ, бр. 9 от 2010 г.; изм. с Решение
№ 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „носенето на
постовата служба“ се заменят с „изпълнението
на служебните задължения“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. във връзка със сигурността и комендатурата:“.
3. В т. 8, буква „а“ след думите „дейностите
по“ се добавя „подготовка за акредитиране,“,
а буква „б“ се отменя.
4. В т. 11, буква „б“ накрая се добавя „и
подготовка за акредитиране на специализирани
програми“.
5. В т. 12:
а) в буква „в“ думите „организира участието на психолози“ се заменят с „организира
психолозите и участва“;
б) в буква „е“ думите „организационноконсултативна, тренингова и терапевтична“
се заменят с „консултативна и тренингова“;
в) в букви „д“ и „з“ накрая се добавя „и
лишените от свобода“;
г) създават се букви „й“ и „к“:
„й) организира и ръководи дейностите по
психологическото обслужване на лишените
от свобода;
к) контролира и оказва подкрепа на психолозите от териториалните служби във връзка
с диагностиката, консултирането и специализираните програми с правонарушителите.“
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думата „лични“ се заменя
с „личностни“.
§ 3. Създават се чл. 16а – 16ж:
„Чл. 16а. (1) Нормалната продължителност
на работното време на държавните служители в ГДИН и териториалните є служби е 8
часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) За дейностите, чието изпълнение изисква
непрекъсваем работeн процес, работното време
се организира в 8-, 12- или 24-часови наряди
по утвърден график.
(3) В извънредни ситуации, отдалеченост
на обекта или когато численият състав или
изпълнението на отделни служебни дейности
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не позволява организирането на работата на
8- и 12-часови наряди, могат да бъдат установени и 24-часови наряди.
(4) Работното време на служителите, които
изпълняват дейности по ал. 2 и 3, се определя
със заповед на главния директор на ГДИН
съобразно щатната численост и особеностите
на охраняемите обекти по предложение на началника на съответната териториална служба
или по своя инициатива.
(5) При служебна необходимост със заповед на началника на териториалната служба
продължителността на работното време на
държавните служители, работещи в наряд,
може да бъде удължено, но не с повече от една
втора от нормалната дневна продължителност
на работното време.
(6) За държавните служители, с изключение
на служителите по ал. 2 – 5, се установява
ненормиран работен ден.
(7) Държавните служителите от ГДИН и
териториалните є служби получават компенсация за нощен труд съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи и правилника
за неговото прилагане.
Чл. 16б. (1) Главният директор издава заповед
за организация и разпределение на работното
време и почивките в главната дирекция, а началниците на териториалните служби издават
такава заповед за съответната териториална
служба, която ръководят. В заповедта се определят и времето за хранене, времето за отдих,
както и физиологичните почивки.
(2) Когато отделни дейности по време на
наряд или дежурство се изпълняват от повече
от един държавен служител и характерът на
дейността позволява ползването на почивки,
при разпределянето на работното време се
определя време за една или повече почивки.
(3) Когато дейностите по ал. 2 се изпълняват
от един държавен служител или характерът на
дейността не позволява ползването на почивки,
на държавните служители се осигурява време
за хранене, без да се прекъсват изпълняваните
задължения.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 16в. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
със заповед на главния директор или на началника на съответната териториална служба
може да се установява време на разположение
или режим на 12- или 24-часово дежурство.
(2) Времето на разположение за служителите, работещи в наряд, се определя за всеки
конкретен случай със заповед по предложение на преките ръководители на съответните
служители.
(3) Извън случаите по ал. 2 за държавните
служители, работещи в наряд, не може да се
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установява време на разположение или режим
на дежурство.
(4) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 16г. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може да
превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) Времето, през което държавният служител е на разположение извън мястото на работа
с готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения, се компенсира
съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи и правилника за неговото
прилагане.
Чл. 16д. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
(2) Работното време на държавните служители, работещи в наряд, се изчислява и отчита
в часове, сумирано за тримесечен период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване на
работното време за служители, работещи на
ненормиран работен ден.
Чл. 16е. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на установеното редовно работно време;
2. удълженото работно време;
3. времето за инструктаж, приемане, сдаване и освобождаване от наряд или дежурство;
4. времето за физиологични почивки;
5. времето за отдих;
6. времето за хранене;
7. фактически извършената работа по време
на разположение (активен период на разположение в поделението);
8. времето за провеждане на професионално
обучение;
9. времето на дежурство.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
(3) При 12-часов график на наряд или дежурство се отчитат и заплащат 12 часа отработено
време по ал. 1.
(4) При 24-часов график на наряд или дежурство се отчитат и заплащат 24 часа отработено
време по ал. 1.
(5) Когато слу жебните задъл жени я по
време на наряд или дежурство се изпълняват
без прекъсване, за работно време от 8 часа се
осигурява половин час почивка, за работно
време от 12 часа – 60 минути почивка, и за
работно време от 24 часа – 90 минути почивка.
Чл. 16ж. Участието на държавните служители, работещи в наряд или дежурство, в
действия по предотвратяване и овладяване на
кризисни ситуации по чл. 325, ал. 1 се отчита
за отработено време.“
§ 4. В чл. 17 ал. 4, 5 и 6 се отменят.
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§ 5. Създават се чл. 17а – 17д:
„Чл. 17а. (1) Учебните центрове са структурни звена на ГДИН, в които се провежда:
1. първоначално професионално обучение
на държавни служители – стажанти категории
„Г“ и „Е“;
2. първоначално професионално обучение
на държавни служители, които не са стажанти,
но са със задължително такова обучение – категории „В“, „Г“, „Д“ и „Е“;
3. първоначално професионално обучение
на държавни служители, които не са стажанти,
но са със задължително преминаване на краткосрочен курс – категории „В“, „Г“, „Д“ и „Е“;
4. професионално обучение на държавни
служители при израстване в категория;
5. професионална специализация, повишаване и актуализация на професионалната
квалификация на държавни служители.
(2) Длъжностите на държавните служители
от съответните категории по ал. 1, т. 1 – 3,
както и тези, за които първоначалното професионално обучение не е задължително, се
определят със заповед на министъра на правосъдието.
(3) Обучението може да се провежда присъствено и дистанционно.
(4) В учебните центрове може да се провежда
обучение и за нуждите на други ведомства и
организации след сключване на договор.
(5) Професионалното обучение в учебните
центрове се провежда във взаимодействие със
структурните звена на главната дирекция и
териториалните є служби, както и в сътрудничество с други учебни заведения и организации
в страната и в чужбина.
Чл. 17б. (1) Първоначалното професионално
обучение по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2 се провежда
въз основа на годишен график, утвърден от
главния директор на ГДИН, и по учебно-планова документация за всеки курс, състояща
се от: учебни планове, тематични планове и
разписания на занятията.
(2) Обучението е с продължителност 3 месеца, от които 40 дни (8 седмици) е теоретична
подготовка в учебния център и 45 дни практически стаж в структурното звено, където е
назначен служителят.
(3) Оценяването на знанията и уменията
на обучаваните включва:
1. текущ контрол;
2. изпити;
3. оценяване на практическия стаж;
4. заключителен изпит по теория и практика.
(4) Основна форма за оценяване на знанията
и уменията е изпитът. Изпитите са редовни и
поправителни.
(5) Изпитите се провеждат съгласно учебния
план и разписанието от основния преподавател
по дисциплината или от комисия, определена
със заповед на началника на учебния център.
(6) Знанията и уменията на обучаемите
се оценяват по шестобалната система, която
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включва: отличен (6,00); много добър (5,00);
добър (4,00); среден (3,00); слаб (2,00). За успешно положен се счита изпит, оценен най-малко
със среден (3,00).
(7) Обучаемите, освободени от физическо
натоварване с медицинско удостоверение, присъстват на учебните занятия, като покриват
нормативите или полагат изпити след възстановяването си.
(8) Обучаемите имат право на един поправителен изпит по всяка учебна дисциплина
в двумесечен срок от получаването на слаба
оценка, който се провежда по същите въпросници, изпитни билети и ред като редовния
изпит. Поправителните изпити се провеждат
по график, утвърден от началника на учебния център, като графикът се предоставя на
обучаемите при приключване на редовната
изпитна сесия.
(9) Практическият стаж по месторабота
приключва с обща оценка по шестобалната
система, изготвена от прекия началник и
съгласувана с началника на териториалната
служба. Оценката се изпраща в учебния център
преди заключителния изпит.
(10) До заключителен изпит по теория и
практика на професията се допускат държавни служители, които са положили успешно
изпитите по учебните дисциплини, включени
в учебния план, и са получили обща оценка от
практическия стаж не по-ниска от среден (3,00).
(11) При обща слаба оценка от практическия
стаж обучаемият не се допуска до заключителен
изпит. Нова оценка на практическите умения
може да се извърши след допълнителен стаж
минимум 40 дни, като същата се изпраща на
началника на учебния център.
(12) Заключителният изпит по теория и практика на професията се провежда от комисия,
определена със заповед на главния директор
на ГДИН, като в нея се включват преподавателите по отделните дисциплини и служители
от ГДИН и/или от териториалните є служби.
(13) При получена слаба оценка на заключителния изпит по теория и практика обучаемите
имат право да се явят на поправителен изпит
по време на следващия теоретико-практически
изпит, но не повече от веднъж.
Чл. 17в. (1) Професионалното обучение по
чл. 17а, ал. 1, т. 3, 4 и 5 е с продължителност
не по-малко от 1 седмица и приключва с издаване на сертификат.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда по
отделни тематични планове и разписания,
утвърдени от главния директор на ГДИН.
Чл. 17г. (1) Обучаемите се отстраняват от
учебния център със заповед на главния директор на ГДИН по предложение на началника на
центъра преди завършване срока на обучение
поради:
1. слаб успех;
2. допуснати отсъствия без уважителна
причина за повече от 6 учебни часа;
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3. неявяване за повече от два последователни учебни или работни дни без уважителни
причини на учебна практика или стаж;
4. неизпълнение на програмата за учебната
практика или стаж;
5. осъждане с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление от общ характер;
6. при отсъствие по уважителни причини
повече от 10 на сто от учебното време.
(2) Обучаемите се отстраняват поради слаб
успех при слаба оценка, получена на поправителен изпит или на практически стаж, по
една или повече от дисциплините.
Чл. 17д. Правилата за вътрешния ред, устройството и функционирането на учебните
центрове се утвърждават със заповед на главния
директор на ГДИН.“
§ 6. В чл. 29, ал. 1 думата „затворническото“
се заменя с „личното“.
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от два дни“ се заменят
с „до два работни дни“.
2. В ал. 2 думите „до пет дни“ се заменят
с „до пет работни дни“.
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) При преместване на лишените от свобода в друго заведение вещите по ал. 1 могат
да бъдат изпратени по тяхно искане и за тяхна
сметка на новото място или на техни близки.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. Член 37 се отменя.
§ 11. В чл. 49, ал. 4 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и времето, през
което лишеният от свобода е бил поставен на
неправилно определен от съда режим“.
§ 12. В чл. 55, ал. 2 се създава изречение
второ:
„В изключителни случаи уведомяването
може да се извърши и по телефон, телекс,
факс, с телеграма или на електронен адрес,
което се удостоверява писмено от извършилия
го или по друг подходящ начин.“
§ 13. В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя „или
на друго упълномощено от лишения от свобода лице“.
§ 14. В чл. 58, ал. 3 след думите „в празнични“ се добавя „и в почивни“.
§ 15. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Полагащите доброволен неплатен труд
по чл. 80, ал. 1 ЗИНЗС се ползват от всички
права, с изключение на трудово възнаграждение.
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(3) Работните обекти за полагане на доброволен неплатен труд на територията на затвора
и затворническите общежития се разкриват
от началника на затвора след преценка на
изискванията за сигурност.“
§ 16. В чл. 64, ал. 2 изречение второ се
заличава.
§ 17. В чл. 65 ал. 3 се изменя така:
„(3) Умишленото самоувреждане на здравето по чл. 83, ал. 2 ЗИНЗС се установява от
медицински специалист, който докладва на
началника на затвора или поправителния дом
в писмена форма.“
§ 18. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. За всеки констатиран случай на
трудова злополука началникът на затвора
или на поправителния дом съставя протокол
и декларация по Наредбата за установяване,
разследване, регистриране и отчитане на
трудовите злополуки, приета с ПМС № 263
от 1999 г. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.), екземпляр от
които изпраща в ГДИН. Когато лишените от
свобода работят на обекти на юридически и
физически лица, трудовата злополука се отчита
като настъпила в тези работни обекти.“
§ 19. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Безплатните лекарства“
се заменят с „Лекарствата“.
2. В ал. 2 думите „след установяване на
бременността от медицински специалист незабавно“ се заличават.
§ 20. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. По предписание на лекаря се осигурява диетична храна на лишените от свобода.“
§ 21. Член 69 се отменя.
§ 22. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. Лишените от свобода могат да се
движат в района на затворническото общежитие
от открит тип самостоятелно или на групи без
придружител, а в заведенията от закрит тип
придвижването се извършва с придружител
от надзорно-охранителния състав.“
§ 23. В чл. 73 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Настанените в заведения от закрит тип
и в арести провеждат свиждане в помещения,
оборудвани с преградни стени, недопускащи
пряк контакт, чрез телефонна връзка и с непосредствено наблюдение на физическа охрана.
(10) Настанените в заведения от открит тип
провеждат свиждане в помещения, оборудвани с
видеонаблюдение, с допускане на пряк контакт
с посетителите и по възможност с достъп до
затворническата лавка.“
§ 24. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „защитници“ се добавя „по чл. 91, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс“, а накрая се поставя запетая
и се добавя „а с адвокати – по всяко време
на денонощието“.
2. В ал. 2 думите „имащи право на контакт
със задържаните лица“ се заличават.
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§ 25. В чл. 75, ал. 3 след думите „и получават“ се добавя „от инспектор по социална
дейност и възпитателна работа“.
§ 26. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато срокът изтича в неприсъствен ден,
молбите и жалбите се изпращат в първия работен ден на администрацията.“
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Пощенските разходи за молбите и жалбите
са за сметка на лишените от свобода освен за
лицата, за които е установено, че нямат средства,
набрани от полагащото им се възнаграждение
или получени по установения ред от близки,
познати или трети лица.“
§ 27. В чл. 82, ал. 6 след думата „получават“
се добавя „и съхраняват при себе си“.
§ 28. В чл. 84, ал. 2 второто изречение се
заличава.
§ 29. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ:
„Изключение се допуска само в случаите
по чл. 95, ал. 3 ЗИНЗС.“
2. В ал. 2 съюзът „и“ се заменя с „или“.
3. В ал. 3 след думите „не е разрешено“ се
добавя „или не е установено чия собственост са“.
§ 30. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 3:
„(3) Обискът се извършва от определени от
съответния началник служители от същия пол.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „Преди обиска“ се добавя „се
обявява писмената или устната заповед за
извършването му и“.
3. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Служителите, които извършват обиска,
имат право да забранят на обискираните лица
да влизат във връзка с други лица или помежду
си, както и да напускат помещението, докато
завърши обискът.
(6) При обиска не могат да се извършват
действия, които не се налагат от неговата цел,
както и такива, уронващи достойнството на
лицата. Когато при обиска се разкрият обстоятелства от интимния живот на лицата, се вземат
необходимите мерки те да не се разгласяват.
(7) Откритите неразрешени за внасяне
предмети се изземват. Когато е необходимо,
те се опаковат и запечатват на мястото на
откриването и изземването им.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 31. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „достатъчно време“ се заменят с „необходимото съобразно конкретния
случай време“.
2. Алинея 9 се отменя.
3. В ал. 12 думите „двадесет и четири часа“
се заменят с „пет денонощия“.
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4. Алинея 13 се отменя.
§ 32. В чл. 100 думата „месец“ се заменя с
„шест месеца“.
§ 33. В чл. 103 накрая се добавя „или не е
установено чия собственост са“.
§ 34. Създават се чл. 119а – 119в:
„Чл. 119а. (1) Дейността по държавния
здравен контрол в ГДИН и териториалните є
служби се осъществява съобразно Закона за
здравето, Закона за храните и подзаконовите
им нормативни актове.
(2) Дейността по държавния здравен контрол се осъществява от сектор „Медицинско
обслужване в местата за лишаване от свобода“
в следните основни направления:
1. предварителен здравен контрол за въвеждане на нови обекти на ГДИН и териториалните
є служби в експлоатация;
2. текущ здравен контрол при извършване
на строително-ремонтни дейности в обекти на
ГДИН и териториалните є служби;
3. даване на становище за готовността на
строежите в ГДИН и териториалните є служби
за въвеждането им в експлоатация;
4. здравен контрол в хранителни обекти,
лечебни заведения и учебни заведения на ГДИН
и териториалните є служби, извършване на
проверки по спазване на хигиенните изисквания
в обекти на ГДИН и териториалните є служби;
5. съгласуване на инвестиционни проекти
на ГДИН и териториалните є служби;
6. здравен контрол по спазване на изискванията за защита на лишените от свобода от
въздействието на йонизиращи лъчения;
7. предоставяне информация на лишените
от свобода за профилактика на инфекциозни
заболявания;
8. контрол по спазване забраната за тютюнопушене в обектите на ГДИН и териториалните є служби;
9. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания, профилактични
и противоепидемични мерки спрямо контактите на инфекциозно болните;
10. провеждане на мерки при възникване
на епидемични взривове;
11. контрол на извършваните дезинсекционни и дератизационни обработки в териториалните служби на ГДИН.
Чл. 119б. (1) Държавният здравен контрол в
ГДИН и териториалните є служби се извършва
от медицинските специалисти в сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от
свобода“ и лечебните заведения в местата за
лишаване от свобода. Те имат право на достъп
до обектите, продуктите, стоките и дейностите в
ГДИН и териториалните є служби, подлежащи
на здравен контрол, както и на предоставяне
на сведения, документи и копия от тях.
(2) Медицинските специалисти при осъществяване на контрола:
1. предписват провеждане на медицински
прегледи и изследвания за оценка на здравослов-
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ното състояние на работещите в хранителни
обекти на ГДИН и териториалните є служби;
2. предписват временно отстраняване от
работа на служители в обектите за обществено хранене на ГДИН и териториалните є
служби, които са заразно болни или заразоносители и представляват опасност за здравето
на околните;
3. предписват провеждане на задължителни
профилактични и противоепидемични мерки,
като посочват срокове за тяхното изпълнение;
4. вземат проби за лабораторен анализ в
присъствието на длъжностно лице;
5. оказват методическа помощ по въпроси
за контрола на заразните болести;
6. участват в дейности по превенция на
здравето;
7. осъществяват взаимодействие с регионалните здравни инспекции и другите структури
на Министерство на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните
и със звеното за здравен контрол към Министерството на вътрешните работи.
(3) Здравните инспектори могат да бъдат
включвани за участие в състава на приемателни комисии, да съгласуват при необходимост устройствени схеми, планове и проекти,
както и да дават становище по готовността на
обектите за въвеждането им в експлоатация.
(4) При установяване на нарушения на здравните изисквания здравният инспектор съставя
протокол и прави предложение за търсене на
административна отговорност.
(5) За установено неспазване на здравните
изисквания при извършване на дейности със
значение за здравето на лишените от свобода
здравният инспектор издава задължително
предписание и определя срок за отстраняване
на нарушенията.
(6) При неизпълнение на задължителните
предписания в определения срок здравният
инспектор, съгласувано с началника на съответната териториална служба на ГДИН,
издава предписание за незабавно спиране
експлоатацията на обекта или на части от него
или на съответната дейност, предлага мерки
за отстраняване на нарушенията.
(7) В случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на лишените
от свобода при разпространение на заразни
болести или при възникване на хранителни
отравяния, здравният инспектор издава предписание за незабавно спиране експлоатацията на
обекта или на части от него, или на съответната
дейност, предлага мерки за отстраняване на
нарушенията и уведомява началника на съответната териториална служба на ГДИН. При
изпълнение на задължителните предписания
може да се разрешава възстановяването на
дейността или на експлоатацията на обекта.
Чл. 119в. (1) При съмнение за безопасността
на продукти и стоки в обекти на ГДИН и тери-
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ториалните є служби със значение за здравето
на лишените от свобода здравният инспектор:
1. издава писмено предписание за спиране
реализацията на продукти и стоки в обекти
на ГДИН и териториалните є служби със
значение за здравето на лишените от свобода;
2. взема проби и ги представя за изследване
в определената за целта лаборатория;
3. уведомява началника на териториалната
служба на ГДИН за резултатите от изследванията.
(2) Когато продуктите и стоките по ал. 1
са явно негодни за употреба и началникът
на териториалната служба на ГДИН няма
писмени възражения по това заключение на
здравния инспектор, лабораторни анализи не
се извършват.
(3) Ако резултатите от лабораторните изследвания потвърждават съответствието на
продуктите и стоките със здравните изисквания, здравният инспектор извършва проверка
за настъпили промени по време на спирането
и писмено отменя даденото предписание за
спиране на реализацията.
(4) Когато от лабораторните изследвания
се установи, че продуктите и стоките не съответстват на здравните изисквания, здравният
инспектор издава предписание за извършване
на преработката, използването за други цели
в преработен или непреработен вид или унищожаването на тези продукти по установения
за това ред.“
§ 35. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Индивидуалната корекционна работа
с осъдените е насочена към преодоляване на
поведенчески проблеми и адаптивни кризи,
както и към информирането им относно техния правен и социален статус и условията за
изтърпяване на наказанията.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За планирането на индивидуалната корекционна дейност и отчет на резултатите се
използва единна форма, утвърдена от главния
директор на ГДИН.“
§ 36. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. (1) Диференцирано психологическо
изследване на новопостъпилите в приемно
отделение лица се извършва, когато:
1. са осъдени на доживотен затвор или
доживотен затвор без замяна;
2. имат наложено наказание над 10 години
лишаване от свобода;
3. има индикации за:
а) „много висок“ и „висок риск“ от вреди
(увреждане на другите, самоувреждане, самоубийство, разрушителност);
б) висока степен на уязвимост (проблеми
с психичното здраве, наркотична или алкохолна зависимост, емоционален стрес и/или
тревожност);
в) специфични обучителни трудности поради
умствена изостаналост;
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г) сериозни поведенчески проблеми в миналото;
д) социално-икономически или културни
влияния.
(2) За диференцираното психологическо
изследване се прилага набор от психодиагностични методики и съответни практически
ръководства, обезпечени от психологическата
лаборатория и утвърдени от главния директор
на ГДИН и заместник-председателя на Съвета
по изпълнение на наказанията.
(3) Извън случаите по ал. 1 на новопостъпилите в приемно отделение лишени от
свобода с влязла в сила присъда се извършва
експресно психологическо изследване и оценка
на личностните особености при адаптивни
кризи и поведенчески проблеми.
(4) Психологическото изследване и заключение по ал. 1 и 3 включва прогнози и препоръки
за бъдеща индивидуална или групова работа
и общопенитенциарно третиране.“
§ 37. Създават се чл. 122а и 122б:
„Чл. 122а. (1) В приемното отделение на
всеки новопостъпил осъден се изготвя цялостна оценка на риска, първоначален доклад и
препоръки за бъдещата работа.
(2) На осъдените с наказание до 6 месеца
лишаване от свобода и на обвиняеми и подсъдими се изготвя оценка на риска от вреди.
(3) След постановяване на окончателна
присъда на обвиняемите и подсъдимите се
изготвя анализ на риска от рецидив, с който
се представя в комисията по разпределение.
Чл. 122б. (1) В периода на изпълнение на
наказанието инспектор-психологът извършва
психодиагностични изследвания на лишени от
свобода при възникване на поведенчески кризи
или личностни проблеми и експертна оценка
относно актуално психично и емоционално
състояние, потенциални рискове, възможности
за пенитенциарно третиране и поправително
въздействие.
(2) За оказване на психологическа помощ
инспектор-психологът извършва психологическо консултиране и кризисни интервенции,
резултатите от които се отразяват в писмен
доклад за отделния случай.“
§ 38. В заглавието на глава четвърта, раздел II, думата „значителни“ се заличава.
§ 39. Членове 126 и 127 се отменят.
§ 40. В чл. 128 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „специализирана“ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В рамките на програмата за адаптация
с лишените от свобода се извършват диагностичните и оценъчни процедури по чл. 122
и 122а, а при необходимост и психиатрично
изследване.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „и 4“ се заличават.
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§ 41. В чл. 129 ал. 7 се изменя така:
„(7) Резултатите от работата по плана на
присъдата се отразяват в текущ доклад за
осъдения.“
§ 42. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Последваща цялостна оценка на
риска се извършва веднъж годишно в случаите,
когато в първоначалната оценка са изведени
следните проблеми:
1. обща оценка на риска – висок и среден
към висок риск;
2. извършители на сексуални престъпления;
3. престъпления, свързани с употреба на насилие и принуда, включително битово насилие;
4. злоупотреба с наркотици и/или злоупотреба с алкохол;
5. психични и емоционални проблеми;
6. опасни и остри личностни разстройства;
7. ниско ниво на основни умения (социални,
комуникативни, липса на образование или
професионална квалификация).
(2) Последваща оценка на риска, извън
случаите по ал. 1, се извършва при аргументиране на положително становище в комисията
по изпълнение на наказанията в случаите на
чл. 74, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7 ЗИНЗС.
(3) В останалите случаи по чл. 74, ал. 1
ЗИНЗС предложенията за отделни осъдени
пред комисията по изпълнение на наказанията
се аргументират въз основа на текущ доклад,
включващ преценка на настъпилите промени
в поведението.
(4) Във всички останали случаи на осъдени
с наказание над една година се прави преглед
на оценката и анализ на поведението в срока
по ал. 1. Резултатите се включват в доклада
по чл. 129, ал. 7.
(5) Ако при прегледа по ал. 4 се установи
значителна промяна на риска, се извършва
последваща цялостна оценка.
(6) Значителна промяна по смисъла на ал. 5
е налице, когато изменението на първоначалната оценка поставя правонарушителя в друга
по-висока/по-ниска категория риск.
(7) При последващата оценка по ал. 1 и 2 се
извършва пълно проучване по всички фактори,
като се акцентира върху промените в целия
профил на риска и нуждите в сравнение с
първоначалната оценка на осъдения.“
§ 43. Член 140 се отменя.
§ 44. В чл. 146 се създава ал. 4:
„(4) Курсовете за професионална квалификация в затворите, поправителните домове и
затворническите общежития се финансират от
бюджета на ГДИН.“
§ 45. В чл. 150 ал. 4 се отменя.
§ 46. В чл. 151, ал. 5 думите „един час
дневно“ и „за“ се заличават.
§ 47. В чл. 155, ал. 4 думата „насаме“ се
заменя с „групово и индивидуално“.
§ 48. В чл. 164, ал. 2 думата „им“ се заличава, а думите „за съответния затвор или поправителен дом“ се заменят с „на лишените от
свобода в затворите и поправителните домове“.
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§ 49. В чл. 175, ал. 3 съюзът „и“ се заменя
със запетая, а след цифрата „3“ се добавя „и 5“.
§ 50. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „и дали зад него не се
прикрива друг работодател – бивш затворник
или криминално проявено лице“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „с активното участие“ се
заменят с „едновременно с проучване“.
§ 51. В чл. 200 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Дейността на училищата в поправителните домове се финансира от държавния
бюджет чрез ГДИН.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Началникът на поправителния дом може
да освобождава от работа ученици еднократно
за срок до 30 дни за подготовка и полагане
на изпити за:
1. завършване на клас в самостоятелна или
индивидуална форма на обучение;
2. завършване на степен на образование
и/или придобиване на професионална квалификация.“
§ 52. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Главният директор на ГДИН може да
разреши на навършилите пълнолетие да бъдат
оставени в поправителния дом за доизтърпяване на наказанието лишаване от свобода за
работа към обслужващата дейност.“
§ 53. В чл. 227 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и извършена
проверка от пробационен служител на новия
адрес“.
2. В ал. 2, т. 3 след думата „прокуратурата“ се поставя запетая и се добавя „кмета на
населеното място и съответния началник на
районното управление на Министерството на
вътрешните работи“.
3. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „кмета на населеното място и съответния началник на районното управление
на Министерството на вътрешните работи“.
§ 54. В чл. 229, ал. 4 думите „пробационна
служба“ се заменят със „служба „Изпълнение
на наказанията“.
§ 55. В чл. 230 ал. 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от получаването на
съдебния акт пробационният служител призовава по реда на Наказателнопроцесуалния
кодекс осъдения да се яви в срок до 7 дни за
изпълнение на наказанието.“
§ 56. В чл. 231 думите „пробационна служба“ се заменят със „служба „Изпълнение на
наказанията“.
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§ 57. В чл. 232 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като накрая се поставя запетая и се добавя „за което
се уведомяват съответният прокурор, кметът
на населеното място по местоизпълнение на
наказанието и съответният началник на районното управление на Министерството на
вътрешните работи“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При получаване в пробационната служба
на влязъл в сила съдебен акт за определяне
на общо наказание пробация за престъпления,
наказани с отделни присъди, се изготвя нов
протокол по чл. 208, ал. 3 ЗИНЗС. В тези случаи за начало на изпълнение на наказанието
се счита началната дата на изпълняваното до
момента наказание.“
§ 58. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„лишаване от свобода“ се добавя „или се
постанови мярка за неотклонение задържане
под стража или домашен арест,“, а думите
„се спира“ се заменят със „се преустановява“.
2. В ал. 3 след думата „изпращат“ се добавя
„заверени копия от“, а думите „текущите доклади, докладите и протоколите за извършената
индивидуална и групова корекционна работа“
се заменят с „доклад за оценка на поведението
или диагностиката, изготвена в ареста, както
и заключителен доклад.“
§ 59. В чл. 239, ал. 1 се добавя изречение
второ: „Към протокола се прилагат всички документи, разгледани по време на заседанието.“
§ 60. В чл. 241, ал. 3 думата „значителни“
се заличава.
§ 61. В чл. 243 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „мероприятия“ се заменя
с „цели, дейности“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След изтичане на шест месеца от срока
на наказанието се изготвя повторна оценка
на риска, резултатите се отразяват в доклада
по чл. 225 ЗИНЗС и се изготвя индивидуален
план за следващия период.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Докладът за оценка на поведението
се изготвя съгласно утвърдени методически
указания на главния директор на ГДИН.“
§ 62. В чл. 245, ал. 7, изречение второ след
думите „пробационния служител с“ се добавя
„официални“, а след думата „документи“ се
добавя „издадени от личния или лекуващия
лекар, от лекарска консултативна комисия или
от лекар по дентална медицина,“.
§ 63. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „удостоверителни
документи“ се поставя запетая и се добавя „а
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в случаите по чл. 211, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС – с
официални медицински документи, издадени
от личния или лекуващия лекар, от лекарска
консултативна комисия или от лекар по дентална медицина“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пробационният служител се произнася
с писмен акт по образец, за което уведомява
началника си. Копие от акта връчва на осъдения срещу подпис и изпраща на прокурора
по местоизпълнение на пробационната мярка
за сведение.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 64. В чл. 248, ал. 2 след думите „оценка
на осъдения“ се добавя „съгласно утвърдени
от главния директор на ГДИН методически
указания за индивидуална работа с осъдени
на пробация,“.
§ 65. В чл. 249, ал. 1 думите „ограничения
на свободното“ се заменят с „ограничения в
свободното“, а накрая се добавя „или с оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 66. Създават се чл. 249а – 249в:
„Чл. 249а. (1) Пробационните мерки регистрация по настоящ адрес и ограничения в
свободното придвижване може да се изпълняват
чрез система за електронно наблюдение при
наличие на техническа възможност за неговото осъществяване и при изрично съгласие
на осъденото лице.
(2) Електронното наблюдение се назначава
в срока по чл. 209, ал. 1 ЗИНЗС със заповед на
началника на областната служба „Изпълнение
на наказанията“ по писмено предложение на
пробационния служител, придружено с документ за информирано съгласие на осъденото
лице.
(3) В тридневен срок от издаване на заповедта
началникът на областната служба „Изпълнение
на наказанията“ уведомява писмено изпълнителя – доставчик на услугата за електронно
наблюдение, и съответния прокурор.
(4) Уведомлението до доставчика съдържа
информация за взетото решение за електронно
наблюдение на лицето и формата за наблюдение; адрес на прилагане на електронното
наблюдение; телефонни номера на осъдения;
началото и края на ограничителния режим;
началото и края на ограничителните часове.
(5) В тридневен срок от получаване на уведомлението доставчикът монтира оборудването
на електронното наблюдение в присъствието
на пробационния служител и поставя гривната
със съдействието на осъденото лице в случаите на налагане на ограничения в свободното
придвижване.
(6) На осъдения се предоставя наръчник
с изискванията за спазване на електронното
наблюдение.
Чл. 249б. (1) Доставчикът осигурява електронно наблюдение върху всяко осъдено лице,
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посочено в заповедта на началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“.
(2) При регистрирано нарушение на електронното наблюдение операторът в контролния
център на доставчика незабавно уведомява
пробационния служител.
(3) Пробационният служител извършва проверка на подадения сигнал, изготвя констативен
протокол и уведомява началника на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
Чл. 249в. При изпълнение на влязла в сила
присъда с наказание лишаване от свобода, при
вземане на мярка за неотклонение задържане под стража или при други обстоятелства,
възпрепятстващи електронното наблюдение,
пробационният служител уведомява контролния център на доставчика за прекратяване на
наблюдението.“
§ 67. В чл. 250, ал. 3 думите „Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки“ се
заменят със „Закона за обществените поръчки“.
§ 68. В чл. 251 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Областните пробационни служби“ се заменят с „Пробационните
служители“.
2. В ал. 5 думите „областните пробационни
служби“ се заменят с „пробационните служби“.
§ 69. В чл. 259 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „областните пробационни
служби“ се заменят с „пробационните служби“.
2. В т. 4 думите „областна пробационна
служба“ се заменят с „областна служба „Изпълнение на наказанията“.
§ 70. В чл. 260 думите „след влизането му в
сила“ се заличават, а след думите „се изпраща“
се добавя „незабавно след получаването му“.
§ 71. В чл. 261 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „оценката“ се заменя с
„доклада за оценка на поведението“.
2. В ал. 2 думата „оценката“ се заменя с
„доклада по ал. 1“.
§ 72. В чл. 265 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „към
този момент“ се заменят с „изчислено съгласно
чл. 228, ал. 1 ЗИНЗС“.
2. В ал. 2 думите „внасяне на предложението
в съда“ се заменят с „приемане на предложението от пробационния съвет“.
§ 73. В чл. 267, ал. 1 се добавя второ изречение: „Ако срокът изтича в неработен ден,
на осъдения се издава удостоверение в първия
работен ден, като в него се отразява реалната дата за приключване на изпълнението на
наказанието.“
§ 74. Създават се чл. 267а и 267б:
„Чл. 267а. Пробационните служби изпълняват постановените от съда мерки за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 и чл. 70, ал. 6 от
Наказателния кодекс.
Чл. 267б. (1) При неизпълнение на мярка за
пробационен надзор, постановена през изпита-
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телния срок по чл. 67, ал. 3 от Наказателния
кодекс, председателят на пробационния съвет
сезира първоинстанционния съд, постановил
съдебния акт.
(2) При неизпълнение на мярка за пробационен надзор, постановена през изпитателния
срок по чл. 70, ал. 6 от Наказателния кодекс,
началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ сезира окръжния съд,
постановил съдебния акт.“
§ 75. В чл. 270 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „пробационен служител“ се заменят с „на областната
служба „Изпълнение на наказанията“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При установяване на данни, че постъпилото в ареста лице изпълнява наказание
пробация или мярка за пробационен надзор,
незабавно се уведомява началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“ по
местоизпълнението им.“
§ 76. Член 273 се отменя.
§ 77. В чл. 277 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална
служба“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 78. Създава се чл. 277а:
„Чл. 277а. Адвокатите ползват правата си
по чл. 34 от Закона за адвокатурата.“
§ 79. В чл. 278 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ограничения,“ се
добавя „писменото съдържание на“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„(2) Писмата на и до обвиняемите и подсъдимите, настанени в затворите, се изпращат и
получават от инспектор по социална дейност и
възпитателна работа в присъствие на служител
от надзорно-охранителния състав.“
3. В ал. 3 накрая се добавя „и ГДИН“.
§ 80. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пратки“ се добавя
„и други разрешени вещи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 81. Създава се чл. 279а:
„Чл. 279а. Задържаният може да откаже
получаването на определена пратка, като отказът се прави в писмена форма.“
§ 82. В чл. 285 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „даряват“ се поставя
запетая и се добавя „вземат“.
2. В т. 4 накрая се добавя „които нарушават
вътрешния ред, добрите нрави или правата на
другите задържани лица“.
3. В т. 6 накрая се добавя „и митинги“.
4. Създават се т. 8, 9 и 10:
„8. да притежават, ползват или държат при
себе си оръжие, боеприпаси, взривни вещества
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и пиротехнически изделия, включително самоделно изработени такива, мобилен телефон,
фотоапарат, звуко- и видеозаписващи устройства или части от тях;
9. да упражняват физическо или психическо
насилие, включително за решаване на възникнали конфликти помежду им;
10. да се придвижват не по определения ред
във и извън района на местата за лишаване
от свобода.“
§ 83. В чл. 286 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 след думите „излизане от“
се добавя „килията или района на“.
2. В ал. 5 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална
служба“.
§ 84. В чл. 287, ал. 1 след думите „под
стража“ се добавя „в арестите“.
§ 85. Създава се чл. 289а:
„Чл. 289а. (1) За дисциплинарни нарушения
на задържаните под стража в арестите се
налагат дисциплинарни наказания по чл. 101,
т. 1, 2, 4 и 5 ЗИНЗС.
(2) Дисциплинарните наказания се налагат
от началника на областната служба „Изпълнение на наказанията“. При налагането им
се спазват разпоредбите на чл. 102, 105 – 109
ЗИНЗС.
(3) Заповедите за дисциплинарно наказание
подлежат на обжалване по реда на чл. 110
ЗИНЗС.“
§ 86. В чл. 291, т. 2 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната
териториална служба“.
§ 87. В чл. 292, ал. 1 и 2 думите „сектор
„Арести“ се заменят с „арестите в съответната
териториална служба“.
§ 88. В чл. 293, т. 4 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение на служебните
задължения“.
§ 89. В чл. 295 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В местата за лишаване от свобода се
допускат:
1. президент и вицепрезидент на Република
България;
2. председател, заместник-председатели на
Народното събрание, народни представители;
3. министър-председател, заместник министър-председатели и министри;
4. заместник-министри на правосъдието;
5. съдии и прокурори;
6. представители на Съвета на Европа;
7. омбудсман и негови представители;
8. главен директор и заместник главни
директори на ГДИН;
9. членове на Съвета по изпълнение на
наказанията;
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10. държавните служители от секторите
„Охрана и сигурност в затворите“ и „Охрана
и сигурност в арестите“ на главната дирекция – в местата за лишаване от свобода, на
които осъществяват методическо ръководство
и контрол;
11. служителите на Министерството на
правосъдието, на ГДИН и териториалните
є служби – след представяне на заповед за
командироване;
12. всички лица с постоянни, временни или
еднократни пропуски за съответното място за
лишаване от свобода;
13. адвокати – до мястото за срещи;
14. защитници и повереници – в работното
време на администрацията до мястото за срещи;
15. разследващи органи – в работното време
на администрацията до мястото за действия по
разследването, след представяне на документ
от ръководителя на разследващия орган;
16. вещи лица – в рамките на работното
време на администрацията след представяне
на документ, удостоверяващ това им качество
по делото;
17. други лица, определени с нормативен акт.“
2. В ал. 3 след думите „затворническото
общежитие“ се поставя запетая и се добавя „началникът на областната служба „Изпълнение
на наказанията“, а думите „сектор „Арести“
се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
3. В ал. 4 думите „т. 1 – 12“ се заменят с
„т. 1 – 16“.
4. В ал. 5 думите „т. 13“ се заменят с „т. 17“.
5. В ал. 6 думата „пълномощно“ се заменя
с „посочените в чл. 74, ал. 7 документи“.
§ 90. В чл. 299 думата „носене“ се заменя
с „изпълнение“.
§ 91. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Постовата служба се
носи“ се заменят с „Надзорно-охранителната
дейност се изпълнява“, а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната
териториална служба“.
2. В ал. 2 след думите „затворническите общежития“ се добавя „от закрит тип“.
Създава се изречение второ: „При служебна
необходимост в наряда могат да се включат и
други служители от надзорно-охранителната
дейност.“
3. В ал. 4 след думите „състои от“ се добавя
„главни надзиратели,“, след думата „постови“
се поставя запетая, а думите „и разводачи“ се
заменят с „конвоиращи и водачи на специализиран автомобил“.
§ 92. Членове 301 и 302 се отменят.
§ 93. В чл. 303 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и спецификата
на поделението“.
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2. В ал. 2 думите „сектор „Охрана и сигурност в арестите“ към ГДИН“ се заменят
с „областната служба „Изпълнение на наказанията“.
3. В ал. 4 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална
служба“.
§ 94. В чл. 304 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 1 думите „носене на службата“ се
заменят с „изпълнение на служебните задължения“;
б) в т. 2 думата „службата“ се заменя със
„служебните задължения“;
в) в т. 3 думата „технически“ се заличава,
а думите „носене на службата“ се заменят с
„изпълнение на служебните задължения“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Инструкциите се утвърждават от началника на затвора или поправителния дом и от
началника на областната служба „Изпълнение
на наказанията“.“
§ 95. В чл. 305 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „най-малко 15 минути
преди“ се заменят с „в“, а накрая се поставя
запетая и се добавя „годни да изпълняват
служебните си задължения“.
2. В ал. 2 след думите „униформа и“ се
добавя „снаряжение и“.
§ 96. В чл. 306 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Командирът на
отделение“ се добавя „или дежу рният по
арест“, а думите „носят службата“ се заменят
с „изпълняват служебните си задължения“.
2. В ал. 2 думите „болест, умора“ се заменят
с „видимо неадекватно състояние“, а думите
„носят службата“ се заменят с „изпълняват
служебните си задължения“.
3. Изречение второ на ал. 2 става ал. 3 и
се изменя:
„(3) Надзирателите са длъжни да окажат
съдействие за установяване на обстоятелствата
по ал. 1 и 2.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Времето, през което служителят е отстранен от наряд, не се отчита за отработено
време.“
§ 97. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а в арестите –“ се заличават, а думите „определено от тях длъжностно
лице“ се заменят с „дежурния по арест“.
2. В ал. 2 след думите „надзорно-охранителна дейност“ се поставя запетая и съюзът
„и“ се заличава, след думите „затворническото
общежитие“ се добавя „и началникът на областната служба „Изпълнение на наказанията“,
а думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
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3. В ал. 5 думите „а в ареста –“ се заличават,
а накрая се добавя „или дежурния по арест“.
§ 98. В чл. 308, т. 1 думите „носене на
службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“, в т. 3 думите „носенето
на службата“ се заменят с „изпълнението на
служебните задължения“, а думите „носене
на службата“ се заменят с „изпълнение на
служебните задължения“, в т. 5 думите „носене на службата“ се заменят с „изпълнение
на служебните задължения“.
§ 99. В чл. 310, ал. 2 думите „носене на
службата“ се заменят с „изпълнение на служебните задължения“.
§ 100. В чл. 311, ал. 2 думата „носене“ се
заменя с „изпълнение“.
§ 101. В чл. 312 думите „носят службата“
се заменят с „изпълняват служебните си задължения“.
§ 102. В чл. 314 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„главен надзирател“ се поставя запетая и се
добавя „командирът на отделение“, думите
„приемат дежурството“ се заменят с „встъпват
в изпълнение на служебните задължения“, а
в изречение второ думата „приемането“ се
заменя с „встъпването“.
2. В ал. 2 думата „Приемащият“ се заменя
с „Встъпващият“.
3. В ал. 3 думите „приемането“ и „приемане“ се заменят съответно с „встъпването“
и „встъпване“, а думите „на дежурството“ се
заличават.
4. В ал. 4, изречение първо думата „приемането“ се заменя с „встъпването“ и след
думата „дежурни“ се добавя „служители“. В
изречение второ след думата „Сдаващият“ се
добавя „командир на отделение и“, думата
„докладва“ се заменя с „докладват“, а думите „изминалото дежурство“ се заменят с
„резултатите от изпълнението на служебните
задължения“.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 103. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „носят постовата служба“ се заменят с „изпълняват служебните си
задължения“.
2. В ал. 2 думите „носене на службата“
се заменят с „изпълнение на служебните си
задължения в затворите, поправителните домове, затворническите общежития от закрит
тип и арестите“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „от надзорноохранителния състав“.
§ 104. В чл. 317, ал. 1 думата „почиват“ се
заменя с „ползват време за отдих“, а думите
„един от друг“ се заличават.
§ 105. Член 318 се изменя така:

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 318. Резултатите от работата на наряда
за всяко денонощие се обобщават от дежурните
главни надзиратели, командирите на отделения
и дежурните по арест.“
§ 106. В чл. 320, ал. 2 думите „най-близкото“
се заличават.
§ 107. В чл. 321 думите „сектор „Арести“
се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 108. В чл. 323 след думите „затворническо
общежитие“ се поставя запетая и се добавя
„началника на областната служба „Изпълнение
на наказанията“, а думите „сектор „Арести“
се заменят с „арестите в съответната териториална служба“.
§ 109. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като
втората скоба се премества след думите „лишаване от свобода“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Началникът на затвора, на поправителния дом, на затворническото общежитие,
на областната служба „Изпълнение на наказанията“ или на арестите в съответната териториална служба незабавно уведомява главния
директор на ГДИН за възникналата ситуация
и за взетите мерки.“
§ 110. В чл. 326 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „може да“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 111. В чл. 327, ал. 1 след думите „на
състава“ се добавя „в кризисни ситуации и“.
§ 112. В чл. 328, ал. 1 думата „носенето“ се
заменя с „изпълнението“.
§ 113. В чл. 329 думата „носенето“ се заменя
с „изпълнението“, а в т. 3 думите „носенето
на службата“ се заменят с „изпълнението на
служебните задължения“ и думите „и тяхната активност при изпълнение на служебните
задължения“ се заличават.
§ 114. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „надзорно-охранителната дейност“ се поставя запетая и се добавя
„както и началникът на областната служба
„Изпълнение на наказанията“.
2. В т. 4 думите „сектор „Арести“ се заменят с „арестите в съответната териториална
служба“.
§ 115. В чл. 333, ал. 1 думата „носенето“ се
заменя с „изпълнението“.
§ 116. В чл. 334 думата „носенето“ се заменя
с „изпълнението“.
§ 117. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Оценката на работата“ се заменят
с „Оценката на служебната дейност“.
2. В т. 1 думите „началника на сектор „Арести“ се заменят с „началника на областната
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служба „Изпълнение на наказанията“, а думите
„на шест месеца“ се заменят с „годишно, като
докладът се изпраща в ГДИН“.
3. В т. 2 след думите „няма инспектор“ се
добавя „и от началника на арестите към съответната териториална служба“.
§ 118. В чл. 336 думите „оценка на работата“ се заменят с „оценка на служебната
дейност“, а в т. 1 думата „носенето“ се заменя
с „изпълнението“.
§ 119. Създават се допълнителни разпоредби:
„Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън мястото на работа
с готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
2. „Дежурство“ е специфична организация на
работата при подневно отчитане на работното
време. През времето на дежурство служителят
се явява на работното си място и изпълнява
служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
3. „Време за отдих“ е времето, през което
служителят възстановява трудовите си сили в
зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения
в рамките на продължителността на наряда
или дежурството.
4. „Наряд“ е времето, през което държавният
служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график при
непрекъсваемост на работния процес.
5. „Обедна почивка“ или „Почивка за хранене“ е период от време в рамките на утвърденото работно време, през който служителят
не изпълнява служебните си задължения.
6. „Време за хранене“ е период от време
през наряда, което ръководителят определя на
служителите за хранене, без да бъдат прекъсвани изпълняваните задължения, и се зачита
за отработено време.
7. „Адаптивна криза“ е кризата, породена
от ситуация, при която лицето е поставено в
нова за него пораждаща стрес среда.
8. „Кризисна интервенция“ е спешна и временна психологическа помощ, която лицето
получава при попадането му в ситуация, причиняваща необичаен стрес за него и нарушаваща
обичайното му функциониране.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за
условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими
на труд и почивка по време на работа (ДВ,
бр. 54 от 1999 г.).
§ 3. Участието на държавните служители
в действия по предотвратяване и овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации
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се компенсира като труд извън установеното
работно време по ред, установен със закон или
акт на Министерския съвет.“
§ 120. Параграфи 1 – 6 на преходните и
заключителните разпоредби стават съответно
§ 4 – 9.
§ 121. В досегашния § 2 на преходните и
заключителните разпоредби се създава ал. 3:
„(3) При замяна на доживотен затвор с лишаване от свобода се прилагат разпоредбите
на чл. 66, ал. 1 и 2 ЗИНЗС.“
За министър:
Илия Ангелов
1432

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
(ДВ, бр. 69 от 2001 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 :
а) точка 1 се изменя така:
„1. специални обекти, свързани с отбраната
и сигурността на страната;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. от четвърта, пета и шеста категория по
чл. 137, ал. 1, т. 4, 5 и 6 ЗУТ;“
г) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строежите по ал. 1, т. 3 се премахват
от съответната община (район) по местонахождението на недвижимия имот.“
§ 2. В чл. 3 думите „или 2“ се заличават.
§ 3. В чл. 5, а л. 1 д у мите „нача лника
на регионалната дирекция за национален
строителен контрол (РДНСК)“ се заменят с
„органите на ДНСК“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „респ. конкурс по Наредбата за възлагане на обществени поръчки
под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП“
са заличават, а запетаята пред тях се заменя
с точка.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 11, ал. 1 накрая се добавя „от
съответната община (район) по местонахождението на недвижимия имот със съдействието
на съответните специализирани контролни
органи, при необходимост.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 думите „се издава изпълнителен лист за събиране на вземането
по реда на чл. 237“ се заменят с „и влязла в
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сила заповед за премахване сe издава заповед
за незабавно изпълнение по реда на чл. 418“.
§ 7. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 8. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на смърт на някои от посочените в чл. 225, ал. 6 ЗУТ лица отговорността
се поема от техните наследници съгласно
Закона за наследството.“
2. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) В случай че някои от лицата, посочени в чл. 225, ал. 6 ЗУТ, са съпрузи, същите
отговарят солидарно за направените разходи
по принудителното изпълнение на заповедта
за премахване.“
§ 9. В § 5 от допълнителните разпоредби
думите „ – кандидат в процедура за възлагане
на обществена поръчка, избрано по реда на
ЗОП или Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в
чл. 7, ал. 1 ЗОП“ се заличават.
§ 10. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
ПРОТОКОЛ
№ …………………………………………
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ............................................................................ –
на длъжност „..................................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ...................................................);
2. ............................................................................ –
на длъжност „..................................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ...................................................);
3. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ....................................................),
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ..............................................
...................................................................................
и з в ъ рш и п р о в е р к а о т н о с н о и з п ъ л н ен и е т о
н а З а п о в е д № ……………../………….………………. г.
на нача л н и к а на Д НС К / РД НС К / РОНС К –
...................................................................................
за премахване на незаконен строеж: .................
.................................................................................. ,
изграден в ...............................................................
.................................................................................. ,
с административен адрес: ....................................
.................................................................................. .
При проверката се установи: ...............................
...................................................................................
...................................................................................
Съставили:
1. ......................... (..........................................................)
2. ......................... (..........................................................)

3. ....................... (......................................................)

“
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§ 11. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за предварително проучване на принудителното
изпълнение на премахването на незаконния
строеж

Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..............................................);
2. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ............................................. );
3. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..............................................),
след като се събра и обсъди резултатите от
извършеното п роу чване от носно начина на
принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно
незаконен строеж: .................................................
.................................................................................. ,
изграден в ...............................................................
.................................................................................. ,
с административен адрес: ....................................
.................................................................................. ,
излага следното становище относно:
І. Начин на изпълнение на премахването:
...................................................................................
...................................................................................
ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване:
...................................................................................
...................................................................................
ІІІ. Стойност на премахването: …………………… лв.,
в която не е включен ДДС.
Работна група:
1. ......................... (..........................................................)
2. ......................... (..........................................................)

3. ....................... (......................................................)
“
§ 12. Приложение № 3 към чл. 10 се изменя така:

„Приложение № 3
към чл. 10

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение
Днес, ............ 20 ……... г., работна група в състав:
1. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................);
2. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................);
3. ............................................................................ –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................),
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4. ................................................................................
................... – в качеството си на изпълнител по
Заповед № …………/................................................ г.,
в присъствието на:
1. ................................................................................
на длъжност „...........................“ при Община (Район) –
…………........................., гр. .................……………………….
2. ................................................................................
....................................................................................
3. ................................................................................
....................................................................................
4. ................................................................................
....................................................................................
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение
на Заповед № ............../.......................................... г.
на нача л н и к а на Д НС К / РД НС К / РОНС К –
....................................................................................
за премахване на незаконен строеж: ..................
................................................................................... ,
находящ се в ...........................................................
................................................................................... ,
с административен адрес: .....................................
................................................................................... ,
изграден от ...............................................................
....................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредба № 13
от 2001 г. за принудителното изпълнение на
заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях от органите на ДНСК работната
група установи, че строежът е/не е опразнен от
строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали,
вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали,
оборудване на собственика на строежа и др. в
срока за доброволно изпълнение.
В …...................... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване
на незаконния строеж.
Присъствали:
Съставили:
1. ....... (...........................) 1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................) 2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................) 3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................) 4. ....... (...........................)
“

§ 13. Приложение № 4 към чл. 13 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на ст роежа и
строителната площадка след приключване на
принудителното изпълнение

Днес, ............ 20 ……... г., работна група в състав:
1. ............................................................................. –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................);
2. ............................................................................. –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – .................................................);
3. ............................................................................. –
на длъжност „...............................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – ..................................................),
4. ................................ ...................... – в качеството
си на изпълнител по Заповед № …/………………… г.,
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в присъствието на:
1. ................................................................................
на длъжност „...............................“ при Община
(Район) – ……....…….., гр. ..............………………………….
2. ................................................................................
....................................................................................
3. ................................................................................
....................................................................................
4. ................................................................................
....................................................................................
в ............ ч. приключи премахването на незаконен
строеж: ......................................................................
................................................................................... ,
находящ се в ...........................................................
................................................................................... ,
с административен адрес: .....................................
................................................................................... ,
изграден от ...............................................................
....................................................................................
Заповед № ………………./........................................... г.
на нача л н и к а на Д НС К / РД НС К / РОНС К –
……………………….. е изпълнена.
Строежът е приведен в състояние – негоден за
ползване.
Строителната площадка е в следното състояние:
....................................................................................
....................................................................................
Присъствали:
Съставили:
1. ....... (...........................) 1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................) 2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................) 3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................) 4. ....... (...........................)
“

§ 14. Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 15, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на
незаконен строеж: ..................................................

Днес, ............ 20…… г.,
1. ................................................................................
.......................... – в качеството си на изпълнител
по Заповед № …………../…………………… г.
за премахване на незаконен строеж: ..................
................................................................................... ,
находящ се в ...........................................................
................................................................................ , и
2. ................................................................................
на длъжност „.................................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – .................................................);
3. ................................................................................
на длъжност „.................................“ при ДНСК
(РДНСК/РОНСК – .................................................),
след извършена проверка установиха, че при
премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по оферта на
изпълнителя):
№ по Вид
ред

Ед.
Колимярка чество

Ед.
цена

Обща
стойност

Всичко:
ДДС:
Общо:
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Съставили:
1. ......................... (..........................................................)
2. ......................... (..........................................................)

3. ....................... (......................................................)

Проверил:
Началник на РДНСК/РОНСК – ..........................
(......................)“

Преходна и заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Данов
1375

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2555
от 24 февруари 2014 г.

по административно дело № 15920 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Боян Магдалинчев, и членове:
Анна Димитрова, Диана Добрева, Илияна
Дойчева, Еманоил Митев, с участието на секретар-протоколиста Светла Панева разгледа административно дело № 15920 по описа за 2013 г.
на Върховния административен съд – петчленен състав, докладвано от Илияна Дойчева.
Производството по делото е по реда на
чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
сдружение с нестопанска цел „ВВФ – Световен
фонд за дивата природа Дунавско-Карпатска
програма България“ със седалище гр. София
против Решение № 11402 от 2.09.2013 г., постановено по адм. д. № 6624/2012 г. по описа
на Върховния административен съд. Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на
решението като постановено в нарушение на
материалния закон и необоснованост – отменителни основания съобразно чл. 209, т. 3 АПК.
Ответната страна – Министерският съвет
на Република България, чрез процесуалния
си представител оспорва касационната жалба.
Ответната страна – Министерството на
околната среда и водите, чрез процесуалния
си представител оспорва касационната жалба.
Прокурорът от Върховната административна
прокуратура е дал заключение за основателност
на жалбата.
Върховният административен съд, петчленен
състав, като прецени допустимостта на жалбата и наведените в нея касационни основания,
приема за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срока
по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежна страна и
е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, като съображенията за
това са следните:
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С обжалваното решение тричленният състав
на Върховния административен съд е отхвърлил
жалбата на касатора против Решение № 287 от
11.04.2012 г. на Министерския съвет, с което
е одобрен План за управление на Природен
парк „Персина“.
За да постанови този резултат, съдът е изложил съображения и е приел, че оспореното
решение е издадено от компетентен орган, при
постановяването му не са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила, като доводите на жалбоподателя
за нарушение на чл. 59 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) са приети за неоснователни.
Съдът е направил извод, че оспореното решение
е издадено и в съответствие с материалноправните норми на закона, а твърденията на
сдружението за нарушение на чл. 60 и чл. 56,
т. 3 са счетени за неоснователни.
Изводите на съдебния състав за законосъобразност на оспореното решение като
постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие
с материалния закон са неправилни и необосновани.
От събраните по делото доказателства по
несъмнен начин е установено, че на проведено
заседание на 1.08.2006 г. Висшият експертен
екологичен съвет при Министерството на
околната среда и водите с единодушие е взел
решение, с което е предложил на министъра
на околната среда и водите да внесе проекта
за План за управление на Природен парк
„Персина“ за приемане след отразяване на
подробно описаните забележки. Заседанието на
експертния съвет е проведено при спазване на
изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗЗТ във връзка
с чл. 18 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии в
редакцията є от 15.02.2000 г.
На 28.11.2011 г. министърът на околната
среда и водите е внесъл доклад и проект за
решение за приемане на План за управление
на Природен парк „Персина“. През месец декември 2011 г. проектът на плана е съгласуван
с останалите министри съгласно чл. 32, ал. 1
от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (УПМСНА).
Министърът на регионалното развитие и благоустройството е съгласувал проекта за решение с подробни забележки относно част 3 от
плана за управление на природния парк като е
предложил в раздел ІІ.6 да отпадне забраната
по т. 7; в раздел ІV.12 да отпадне т. 2, в раздел
V.16 да отпаднат т. 3 и 17 и в раздел VІ да отпадне т. 20. Посочените забележки са приети
и в Плана за управление на природния парк
са отпаднали цитираните разпоредби.
По делото не са ангажирани доказателства,
установяващи мотивите на вносителя на проекта, обосноваващи взетото решение за промяна
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на Плана за управление на природния парк в
съответствие със забележките на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Съгласно правилото на чл. 60, ал. 1 ЗЗТ
плановете за управление на националните и
природните паркове се внасят за приемане в
Министерския съвет от министъра на околната
среда и водите след заключение на Висшия експертен екологичен съвет при Министерството
на околната среда и водите. При положително
решение на Министерския съвет министърът
на околната среда и водите подписва плановете за управление. Нормата на чл. 34, ал. 3
УПМСНА регламентира, че в случаите, когато
въз основа на получените становища вносителят измени съществено представения за
съгласуване проект на акт или подготви нов
проект, той е длъжен да го изпрати за повторно
съгласуване заедно със справка по тези становища преди внасянето му за разглеждане на
заседание на Министерския съвет. В случая е
направено съгласуване с първоначалния План
за управление на Природен парк „Персина“, от
който впоследствие съобразно забележките на
министъра на регионалното развитие и благоустройството са отпаднали следните текстове
в част 3, а именно: в раздел ІІ.6 – режими, общовалидни за цялата територия на природния
парк отпада т. 7 – забраната за строителство
освен изрично допустимото за съответната
зона; в раздел ІV.12 – режими и норми за зона
ІІ – Управление на биоразнообразието отпада
т. 2 – забранени дейности за Зона ІІ – забраната за строителство, с изключение на това
за възстановяване и поддържане на режима
на влажните зони; в раздел V.16 – режими и
норми за зона ІІІ – устойчиво ползване отпада
т. 3 – забраната за промяна на предназначението на имотите с цел застрояване, освен след
провеждане на процедурите по чл. 41, т. 1 и 3
ЗЗТ, отпада и т. 17, регламентираща случаите, в
които се допуска строителство на нови сгради
и съоръжения без провеждане на процедурите
по чл. 41, т. 1 и 3 ЗЗТ, търсене, проучване и
добив на подземни богатства, обекти на инфраструктурата, пречиствателни съоръжения
и туристическа инфраструктура; в раздел VІ
отпада т. 20, съгласно която се допуска строителство на нови сгради и съоръжения съгласно
условията, описани в т. 16 и 17. От изложеното
следва, че е налице съществено изменение на
внесения проект, тъй като отпадналите текстове от плана за управление са относими към
режима на застрояване на парка и неговата
инфраструктура.
По делото не са ангажирани доказателства,
установяващи след внасянето на описаните
съществени изменения в плана за управление
на природния парк да е проведена процедурата по чл. 34, ал. 3 УПМСНА. Процесуалният
представител на министъра на околната среда
и водите изрично е заявил в съдебно заседание
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по делото, че е представена цялата административна преписка по издаване на оспореното
решение, поради което настоящият съдебен
състав приема, че съгласуване по цитирания
текст не е извършено. От изложеното следва, че
оспореният административен акт е постановен
при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Внесените
съществени промени в плана за управление
относно отпадането на въведените забрани за
строителство и отпадането на регламентирания ред, условия и норми за осъществяването
му обосновават задължението на вносителя
на проекта да извърши повторно съгласуване
съгласно императивното изискване на чл. 34,
ал. 3 УПМСНА. Неспазването на това изискване
е съществено, тъй като, от една страна, ВЕЕС
е одобрил проекта на плана и съответно не
се е произнесъл по въведените впоследствие
изменения на същия, от друга страна, направените съществени промени в плана не са
съгласувани, което предпоставя приемане на
решение без съгласуване с останалите министри. Действително заключението на ВЕЕС, било
то положително или отрицателно, не обвързва
органа да одобри или не плана за управление,
тъй като се касае до становище на помощен,
експертен орган, но съществената промяна в
проекта за решение задължително следва да
се съгласува по предвидения за това в закона
ред. По същество с приемането на забележките
на министъра на регионалното развитие и благоустройството и без извършване на повторно
съгласуване е подменено решението на ВЕЕС.
Ето защо при издаване на оспорения административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а изводът на тричленния състав на
съда в обратния смисъл е незаконосъобразен
и необоснован.
Незаконосъобразен е и изводът на съда, че
оспореният акт е съответен на материалния
закон.
С отпадането на цитираните по-горе текстове от Плана за управление на Природен парк
„Персина“ е налице и нарушение на чл. 57, т. 3
ЗЗТ, императивно разпореждащ, че планът за
управление съдържа норми, режими, условия
или препоръки за осъществяване на: дейностите
в горите, земите и водните площи; развитието
на инфраструктурата и строителството; организацията на управлението и други, осигуряващи
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достигането на поставените цели. В случая с отпадането на цитираните текстове в плана липсва
регламентация относно нормите, режимите и
условията за осъществяване на строителството
и развитието на инфраструктурата, поради което
оспореният административен акт е постановен
и в нарушение на материалния закон.
Неоснователни са доводите на касатора за
нарушение на чл. 56, т. 2 ЗЗТ с твърдение за
противоречие на приетия план за управление
на парк с режима на защитената територия,
определен в заповедта за нейното обявяване.
В раздел ІІ.6 от част 3 на плана изрично е
посочено, че освен дейностите по чл. 31 ЗЗТ и
заповедта за обявяване на Природен парк „Персина“ се въвеждат допълнителни ограничения
на основание чл. 31, ал. 12 ЗЗТ. Следователно
планът за управление не е в противоречие със
Заповед № 684 от 4.12.2000 г. за обявяване на
Природен парк „Персина“.
От изложеното следва, че оспореното решение на Министерския съвет е незаконосъобразно
като постановено при съществени нарушения
на административнопроизводствените правила
и в нарушение на материалния закон, поради
което същото следва да бъде отменено.
С оглед на изложеното настоящият петчленен състав на Върховния административен съд
намира, че обжалваното решение е неправилно
като постановено в нарушение на материалния
закон и е необосновано, поради което същото
следва да се отмени, като се постанови друго
решение по съществото на спора, с което оспореният административен акт да се отмени.
По изложените съображения и на основание
чл. 221, ал. 2 във връзка с чл. 222, ал. 1 АПК
Върховният административен съд, петчленен
състав,
РЕШИ:
Отменя Решение № 11402 от 2.09.2013 г.,
постановено по адм. д. № 6624/2012 г. по
описа на Върховния административен съд, и
вместо него постановява:
Отменя Решение № 287 от 11.04.2012 г. на
Министерския съвет, с което е одобрен План
за управление на Природен парк „Персина“.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
1434
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-63
от 4 февруари 2014 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на
чл. 9, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за
сдружения за напояване и доклад № 93-1245 от
4.02.2014 г. от заместник-министъра на земеделието и храните нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Калояново“, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 244,276 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Калояново, община Калояново,
област Пловдив, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Калояново“, с. Калояново, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Хидромелиорации“.

1435

Министър:
Д. Греков

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-20
от 20 февруари 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
по-добра пропускателна способност на репуб
ликански път ІІ-18, по който преминават важните
европейски пътища Е79, Е80 и Е871, както и
допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към парцеларния план, на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66
от 2012 г.) във връзка с § 124 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му преди изменение и допълнение на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и

чл. 128, ал. 2, 5, 6 (в редакцията им преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
ЗУТ; заявлениe изх. № 04-16-2951 от 20.12.2013 г.
и п исма изх. № 04 -16 -201 о т 31.01.2014 г. и
№ 04-16-305 от 18.02.2014 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх. № АУ10-39 от
23.08.2012 г. от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП със съобщение в
ДВ, бр. 103 от 2011 г.; констативен протокол
от 23.01.2012 г. от район „Надежда“, Столична община; писма изх. № АГ-6602-189 (2) от
30.01.2012 г. и № АГ-6602-79 (6) от 2.03.2012 г.
от район „Връбница“, Столична община; протокол от 9.02.2012 г. от проведено обществено
обсъждане; Решение № 197 по протокол № 15
от 26.04.2012 г. на Столичния общински съвет
за съгласуване на ПУП – ПП; Решение № 34ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); писма изх. № 12-00-270
от 24.03.2011 г. и № 12-00-243 от 2.03.2011 г. на
МОСВ; писмо изх. № 12-1098 от 12.09.2012 г.
от Министерството на земеделието и храните;
съгласувателни писма изх. № ЗЗ-НН-0108 от
15.02.2011 г. и № ЗЗ-НН-0363 от 19.09.2012 г. от
Министерството на културата; становище рег.
№ ПО-7526, екз. № 3 от 31.08.2012 г. на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“; становище рег. № 09-00-269 от
9.08.2012 г. на Министерството на отбраната;
писмо рег. № ДС-49723, екз. № 1 от 19.09.2012 г. от
Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“; писмо изх. № 24-41-5 от 6.08.2012 г. от
„Национална електрическа компания“ – ЕАД;
писмо изх. № DOC 8712 (1) от 18.09.2012 г. от
„ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д; писмо
изх. № 4747 от 13.09.2012 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район
с център Плевен; писмо изх. № АД-10-71≠2 от
12.09.2012 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
Централно управление; становище изх. № ТУ2752 от 5.10.2012 г. на „Софийска вода“ – АД;
писмо изх. № БТГ-24-00-2875 от 4.10.2012 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; съгласуване върху графичната част от „Софиягаз“ – ЕАД; писмо изх.
№ ЖИ-25659 от 20.12.2012 г. от ДП „Национална
компания Железопътна инфраструктура“; съгласуване върху графичната част от „Топлофикация
София“ – ЕАД; становище рег. индекс 12-00-742
от 15.10.2013 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД; Протокол № УТ-01-02-02
от 23.01.2014 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и Решение № 250 от 25.04.2013 г. на
Министерския съвет, с което обектът е определен за национален и с национално значение,
одобрявам подробен устройствен план – пар-
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целарeн план за обект: Път ІІ-18 „Софийски
околовръстен път“ от км 1+640 до км 2+800 и
от км 3+700 до км 6+300, засягащ землищата
на кв. Обеля, кв. Требич и с. Мрамор, Столична
община, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.

1397

За министър:
М. Мазнев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 143-ОЗ
от 12 февруари 2014 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 и чл. 29, ал. 3
и 5 от Кодекса за застраховането и на основание
чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 13, ал. 7 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор Комисията за финансов надзор реши:
Издава на „Застрахователна компания Медико – 21“ – АД („ЗК Медико – 21“ – АД), ЕИК
131039664, със седалище и адрес на управление – София 1202, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 92, допълнителен лиценз за
застраховки по т. 8 и 9 от раздел II, буква „А“ на
приложение № 1 от Кодекса за застраховането
за всички рискове, а именно:
1. Застраховка по т. 8 от раздел II, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Пожар и природни бедствия“ за рисковете:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
2. Застраховка по т. 9 от раздел II, буква „А“
на приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Други щети на имущество“ за рисковете:
– Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от градушка или измръзване и
всякакво друго събитие като кражба, освен
включените в т. 8.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

1328

Председател:
Ст. Мавродиев
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3324-П
от 19 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1552 от 25.07.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 2806 от 19.02.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ: урегулиран
поземлен имот ХІІІ (за училище) с площ 5000
кв.м в кв. 11 по плана на с. Ефрейтор Бакалово,
община Крушари, област Добрич, заедно с построените в имота сгради: сграда на 2 етажа със
застроена площ 235 кв. м и мазе с площ 235 кв.
м, масивна конструкция, сграда на 1 етаж със
застроена площ 77 кв. м, масивна конструкция,
сграда на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м,
масивна конструкция, и сграда на 1 етаж със застроена площ 80 кв. м, полумасивна конструкция
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 42 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая
406, в срок до 12-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3325-П
от 19 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 92 от 2012 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и Решение № 1563 от
25.09.2013 г. (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) за изменение
и допълнение на Решение № 1543 от 14.11.2012 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2807
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от 19.02.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 52218.530.229 с площ 10 391 кв. м в гр. Априлци, област Ловеч, с номер по предходен план:
163, с трайно предназначение на територията –
урбанизирана, и с начин на трайно ползване – за
туристическа база, хижа, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-49 от 31.08.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№ КД-14-11-132 от 24.03.2010 г. на началник СГКК
Ловеч, ведно с попадащите в този имот сгради:
двуетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.1
със застроена площ 774 кв. м, брой етажи – 2, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.2
със застроена площ 45 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.3
със застроена площ 116 кв. м, брой етажи – 1, и
с предназначение – хангар, депо гараж; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.4 със
застроена площ 161 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – сграда за търговия, състояща се
от бар-бюфет (летен) и пречиствателна станция;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.5
със застроена площ 18 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.6
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.7
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.8
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.9
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.10 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.11 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.12 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.13
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.14 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.15 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.16 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.17 със
застроена площ 41 кв. м, брой етажи – 1, и с
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предназначение – курортна, туристическа сграда;
трайните подобрения и приращения върху имота,
включително плувен басейн с площ 348,63 кв. м
и сондажен кладенец с площ 7,53 кв. м, заедно
с трайно монтиран инвентар, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, гр. София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 776 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
60 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – гр. София, ул. Аксаков 29, стая
411, в срок до 10-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата,
които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1567
от 21 февруари 2014 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 ЗПСК,
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 следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2812 от 21.02.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на имот № 283023 с обща площ 1095 кв. м,
намиращ се в землището на с. Долна Вереница,
област Монтана, община Монтана, ведно с построената в него сграда ветеринарна лечебница,
състояща се от:
• първи етаж със застроена площ 156 кв. м,
състоящ се от преддверие, зала, манипулационна, склад, санитарен възел, коридор и
два кабинета;
• втори етаж със застроена площ 78 кв. м,
състоящ се от три стаи, коридор и санитарен възел;
• подземен етаж със застроена площ 78 кв. м,
състоящ се от коридор и три мазета.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 1568
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 28, ал. 9, чл. 22г, ал. 3 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с протоколно решение № 2813 от
21.02.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Изменя Решение № 1523 от 10.04.2012 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 31 от 2012 г.), както следва:
В т. 2, последна позиция, думите „сграда-трафопост, с разгърната застроена площ 48,91 кв.
м“ се заличават.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 1569
от 21 февруари 2014 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 следприватизационен 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 следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2814 от 21.02.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ-264,
кв. 45, намиращ се в с. Хлевене, област Ловеч,
община Ловеч, с площ 14 008 кв. м, ведно с построените в него:
• жилищна сграда с навес с площ 63,37 кв. м;
• агрегатно помещение с площ 17,77 кв. м;
• яма за дезинфекция – 24,70 кв. м;
• сеновал с площ 440,06 кв. м;
• телчарник с площ 194,16 кв. м;
• навес с площ 166,43 кв. м;
• овчарник с агнарници с площ 593,99 кв. м;
• навес с площ 74,50 кв. м.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3326-П
от 21 февруари 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1557 от
11.09.2013 г. (ДВ, бр. 83 от 2013 г.) на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2811 от 21.02.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост, № 000085 с площ 16 440 кв. м,
намиращ се в м. Барата, с. Тученица, община
Плевен, област Плевен, ведно с построената в него
сграда: Радиопредавателен център, състоящ се от
подземна част с площ 110 кв. м и надземна част с
площ 117 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 155 000 лв. (без
включен ДДС). Цената се оферира в левове и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения.
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2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая
412, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва:
В касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
Чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на тръжната документация. Разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 62
от 6 февруари 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Л-28 от 8.11.2011 г. от Лора Любенова
Ваклинова за даване на съгласие за изработването на проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ
с идентификатор 07140.8128.378, м. Бухово, район
„Кремиковци“.
Със заявление вх. № ГР-94-Л-28 от 2.04.2012 г. е
било внесено задание за изготвяне на ПУП – ПР.
С писмо изх. № ГР-94-Л-28 от 9.04.2012 г., адресирано до Лора Ваклинова, последната е била
уведомена, че във връзка с проекта за ПУП е
необходимо представянето на комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, заявлението следва да бъде подадено
от всички собственици или упълномощено лице,
мотивираното предложение трябва да бъде изработено съобразно изискванията на Наредба № 8
от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, обвързано с
действащия регулационен план на територията.
С писмо изх. № ГР-94-Л-28 от 8.05.2012 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ до
Лора Ваклинова последната отново е била уведомена, че е необходимо заявлението да бъде подадено
от всички собственици или упълномощено лице;
да се представи коректно изработено мотивирано
предложение съобразно изискванията на Наредба
№ 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове, обвързано с
действащия регулационен план на територията по
отношение на изменението на уличната регулация.
В отговор на посоченото по-горе писмо Диян
Павлинов Димитров в качеството му на пълномощник е представил със заявление вх. № ГР94-Л-28 от 29.05.2012 г. исканите документи.
Проектът е бил разгледан от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ),
като в протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2012 г., т. 4,
е отразено решението за приемане на заданието
и мотивираното предложение и е предложено
на главния архитект на СО да издаде заповед за
одобряване на заданието и за допускане на устройствена процедура при задължително спазване
условията на отделите в НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-570 от 18.06.2012 г.
главният архитект на Столична община е одобрил
задание за изработване на ПУП в приложения
обхват за ПИ с идентификатор 07140.8128.378, м.
Бухово. Заповедта е била изпратена с писмо изх.
№ ГР-94-Л-28 от 26.06.2012 г. до кмета на район
„Кремиковци“ за съобщаване на заявителя.
С писмо вх. № ГР-94-Л-28 от 26.07.2012 г. от
район „Кремиковци“ са уведомили НАГ – СО,
че въпросната заповед е била обявена.
Със Заповед № РД-09-50-807 от 11.09.2012 г.
главният архитект на Столична община е допуснал изработването на ПУП – ПРЗ и изменение
на улична регулация за ПИ с идентификатор
07140.8128.378, м. Бухово, съобразно приложеното мотивирано предложение при спазване на
задължителните предписания на отделите в НАГ.
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Заповедта е била изпратена за сведение и
изпълнение до кмета на район „Кремиковци“ и
до Лора Любенова Ваклинова с писмо изх. № ГР94-Л-28 от 14.09.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Л-28 от 19.11.2012 г.
е бил внесен проект за одобряване от Лора Любенова Ваклинова и Диян Павлинов Димитров.
С писмо изх. № ГР-94-Л-28 от 28.11.2012 г.
проектът е бил изпратен до кмета на район
„Кремиковци“ за обявяване по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ.
С писмо вх. № ГР-94-Л-28 от 16.01.2013 г. обявеният проект е бил върнат от район „Кремиковци“
в НАГ – СО, като е отбелязано, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – А Д , и „Ч Е З Ра зп р еде лен ие Бъ л г ария“ – АД.
В изпълнение на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО е представена експертна оценка на съществуващата растителност и дендрологично заснемане, заверени от
дирекция „Зелена система“ при Столична община.
С плана за регулация се предвижда урегулиране
по съществуващите кадастрални граници на поземления имот и разделянето му на четири отделни
урегулирани поземлени имота. За осигуряването
на достъп до два от УПИ е прекарана задънена
улица – тупик, с широчина 4 м и е предвидено
обръщало за достъп до имотите.
С плана за застрояване е предвидено свободно застрояване с височина до 3 етажа в ПИ с
идентификатор 07140.8128.378.
С ъгласно ОУ П на СО и мо т ът попа да в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм).
Проектът е разгледан от ОЕСУТ. Решението
е отразено в протокол № ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г.,
т. 21, а именно направени са служебни предложения: да се представи комбинирана скица,
удостоверяваща идентичността на ПИ с пл.
№ 666 и ПИ с идентификатор 07140.8128.378;
заявителят да бъде упълномощен и от Светлана
Василева Будинова и Таня Василева Ваклинова в
качеството им на собственици на идеални части
от ПИ с идентификатор 07140.8128.378; с оглед
сигнала, подаден от Галина Василева Боянова
(№ ГР-94-Л-28 от 22.01.2013 г.), последната да бъде
уведомена за хода на процедурата по одобряване
на проекта за ПУП. Проектът е бил приет, като
е взето решение след изпълнение на служебните
предложения да бъде одобрен.
В изпълнение на посоченото по-горе решение
със заявление вх. № ГР-94-Л-28 от 30.05.2013 г. са
били представени нотариален акт № 4, том III,
рег. № 4462, дело № 365/2010 г., и комбинирана
скица за пълна или частична идентичност.
Изпълнено е и искането на Галина Василева
Боянова да бъде уведомена за продължаването
на процедурата по одобряване на проекта (писмо
изх. № ГР-94-Л-28 от 21.05.2013 г.).
Допълнително проектът е бил съобщен по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ на собствениците на
имоти 8128.24 и 8092.957, като с писмо вх. № ГР94-Л-28 от 12.11.2013 г. от район „Кремиковци“ са
информирали НАГ – СО, че в законоустановения
едномесечен срок не са постъпили възражения.
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При описаната по-горе фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Изработването на проекта е допуснато със
Заповед № РД-09-50-807 от 11.09.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди 26.11.2012 г.,
поради което на основание § 124, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 82
от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) започнатите
производства по изработване на общи и подробни
устройствени планове, които не са приключили
до влизането в сила на този закон с издаване на
акт за одобряването им, се одобряват по досегашния ред.
Искането за допускане изработването на
проекта е направено от заинтересувани лица по
смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собственика
на ПИ с идентификатор 07140.8128.378.
Допускането на изработването на разглеждания
проект е издадено от компетентен орган – главния
архитект на Столична община, оправомощен за
това от кмета на Столична община със Заповед
№ РД-09-178 от 19.03.2012 г.
В изпълнение на изискването на чл. 124, ал. 7
ЗУТ главният архитект на Столична община е
одобрил задание за изработване на подробния
устройствен план.
С изпращането на проекта за съобщаване е
спазена разпоредбата на чл. 128, ал. 3 ЗУТ относно съобщаването му на заинтересуваните лица.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за заснемане на
дървесната растителност и съгласуване на проекта
с органите по озеленяване на общината.
Проектът е приет от ОЕСУТ, с което е спазено
изискването на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.
Проектът съответства на предвижданията на
общия устройствен план на Столична община
и е в съответствие с изискванията на чл. 108,
ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
С проекта на плана за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
С проекта е предвидено изменение на улична
регулация, като се създава улица (тупик) в границите на имота за обслужване на новопроектираните имоти. Налице е съгласие от собствениците
на имота – предмет на плана, с което е спазено
изискването на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
С предвиденото застрояване са спазени максимално допустимите показатели за зона „Жм“, в
която попада имотът, предмет на плана, съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2, т. 4 ЗУЗСО. Проектът съответства на ОУП на СО.
С горното са спазени изискванията на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1
и чл. 31, ал. 1 ЗУТ, т. 4 от приложението към
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чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-36 от 14.05.2013 г., т. 21, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
на м. Бухово, кв. 68, за ПИ с идентификатор
07140.8128.378, обособяване на УПИ I-8128.378,
II-8128.378, III-8128.378, IV-8128.378; задънена
улица по о.т. 247а – 247б; промяна профила на
улица по о.т. 247 – 247а – 307 по червените, сините, кафявите и зелените линии, цифри, букви
и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Бухово, кв. 68, УПИ I-8128.378, II-8128.378, III8128.378, IV-8128.378 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 вътрешнорегулационни
граници, съседни имоти 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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 63
от 6 февруари 2014 г.
В изпълнение предвиж данията на общия
устройствен план на Столична община и прог рамата за проектопроу чвателни работи на
НАГ – СО, със Заповед на главния архитект на
СО № РД-09-50-766 от 6.11.2013 г. е разрешено да
се изработи изменение на действащите планове
по протежението на ул. Сребърна:
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част север,
кв. 1 (част);
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част юг,
кв. 16 (част);
– улица по о.т. 21а – 21б до о.т. 180а;
– м. Борисова градина – Погребите – част I,
кв. 4, УПИ IV; кв. 5, УПИ IV;
– м. Борисова градина – Погребите – част
II, кв. 6, УПИ I, и терен, отреден „За жп ареал“.
Заповедта е изпратена в район „Лозенец“ за
сведение с писмо № ГР-92-00-50 от 7.11.2013 г.
С писмо № ГР-92-00-50 от 15.11.2013 г. на главния архитект на Столична община е възложено
изработване на проект за изменение на план за
регулация (ИПР) на ОП „Софпроект – ОГП“, за
което е информиран и район „Лозенец“.
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Проектът е представен за одобряване с обяснителна записка към същия с писмо от 25.11.2013 г.
Разгледан е и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-90 от 26.11.2013 г., т. 23. Взето е решение същият
да се обяви на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-92-00-50 от 27.11.2013 г.
проектът е изпратен за съобщаване до директора
на „Държавен вестник“ и район „Лозенец“.
С писмо per. № АС-66-02-259 (3) от 10.01.2014 г.
на кмета на район „Лозенец“ проектът е върнат
след приключване на процедурата по съобщаването.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г.,
т. 8, като е взето решение по постъпилите възражения и предложения по проекта.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-766 от 6.11.2013 г.
главният архитект на Столична община като
орган по чл. 135, ал. 5 във връзка с ал. 1 ЗУТ и
Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
СО е разрешил изработването на изменение на
действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПР) на:
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част север,
кв. 1 (част);
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част юг,
кв. 16 (част);
– улица по о.т. 21а – 21б до о.т. 180а;
– м. Борисова градина – Погребите – част I,
кв. 5, УПИ IV;
– м. Борисова градина – Погребите – част
II, кв. 6, УПИ I, и терен, отреден „За жп ареал“.
Действащият ПР на:
– м. Борисова градина – Погребите – част I, е
одобрен със Заповед № РД-09-50-644 от 9.12.1996 г.
на главния архитект на София;
– м. Борисова градина – Погребите – част II, е
одобрен със Заповед № РД-09-50-126 от 20.03.1997 г.
на главния архитект на София;
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част север
и част юг, са одобрени с Решение на СОС № 254
по протокол № 17 от 31.05.2012 г.
Образувано е дело № 7606/2012 г. на АССГ,
II-29 състав, по жалба на собственика на УПИ
XX-1158 от кв. 1 против Решение на СОС № 254
по протокол № 17 от 31.05.2012 г. в частта му по
т. 3 относно предвидената канализация. Делото
не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.
С оглед на това, че предмет на обжалване е
само предвидената канализация, няма пречка да
се одобри изменението на уличната регулация
преди приключване на съдебното производство
по цитираното дело.
Действащият ПР противоречи на предвижданията на общия устройствен план, поради което
и на основание § 2, ал. 1 и 3 ПЗРЗУЗСО същият
следва да бъде изменен по реда на ЗУТ.
Изменението на общия устройствен план
след влизане в сила на действащия ПР се явява
съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен планът с оглед разпоредбата
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното за изменението на уличната
регулация е налице основание по § 2, ал. 1 и 3
ПЗРЗУЗСО във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта за разрешение
изработването на ПУП при наличие на основание
по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ,
внесеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия – „Софийска вода“, „ЧЕЗ електро“,
„София ГАЗ“, „Виваком“ и „Улично осветление“.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 2, ал. 1 и 3 ПЗРЗУЗСО във
връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ; протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-2 от 14.01.2014 г., т. 8, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация (ИПР) на:
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част север,
кв. 1 (част);
– м. НПЗ Хладилника – Витоша – част юг,
кв. 16 (част); улица по о.т. 21а – 21б до о.т. 180а;
– м. Борисова градина – Погребите – част I,
кв. 5, УПИ IV;
– м. Борисова градина – Погребите – част
II, кв. 6, УПИ I, и терен, отреден „За жп ареал“,
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
защриховки с корекциите в оранжев и лилав цвят
съгласно приложения проект.
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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 66
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин
№ 2 с идн. 68134.2824.2436.7.24, София, ж.к. Връх
Манчо, бл. 4, вх. А, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, с АОС № 2860 от
9.12.2013 г.; магазин № 1 с идн. 68134.2818.4516.3.22,
София, ж.к. Обеля 1, бл. 118, вх. В, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, с АОС № 2859 от 9.12.2013 г.; помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
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идн. 68134.1505.2479.1), София, ж.к. Дружба 2, до
бл. 518, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, с АОС № 716 от 15.11.2000 г., и
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идн. 68134.1505.2365.1), София, ж.к.
Дружба 2, до бл. 527, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, с АОС № 712 от
6.11.2000 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 67
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин
№ 1, София, бул. Христо Ботев 119 (вляво от
входа), обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД, и общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, с
АОС № 1315 от 24.04.2013 г., със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обекта.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 68
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идн. 68134.1506.1022.13.1), София, ж.к. Дружба 1, до
бл. 165, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, с АОС № 1413 от 1.11.2013 г.,
със съответното му право на строеж; помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идн. 68134.1505.2360.9), София, ж.к. Дружба 2, до
бл. 501, общински нежилищен имот, стопанисван
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от район „Искър“, с АОС № 601 от 6.06.2000 г.,
със съответното му право на строеж и помещение, ул. Цар Асен 3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Триадица“, с АОС № 1643
от 2.07.2013 г., с право на собственост върху
1/39 ид. части от общите части на сградата и от
дворното място.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната обощинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обекта.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 69
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: поземлен имот
с пл. № 17 (образуван от части на бивши ПИ с
пл. № 14 и пл. № 15) в УПИ за ОЖС и КОО,
кв. 199, София, бул. Тодор Александров 22 – 30,
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Възраждане“, с АОС
№ 622 от 13.10.2000 г. и поземлен имот с пл. № 30
(бивш ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска),
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
на територията на район „Възраждане“ с АОС
№ 209 от 2.12.1997 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.

1289

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1273
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и предви д фак тическ ите
основания в докладна записка вх. № ДЗ-21 от
14.01.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПР) – план за регулация за
промяна предназначението на позeмлен имот
КИ 00702.18.99 по кадастралната карта на Асе-
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новград, като се обособи урегулиран поземлен
имот – УПИ 00702.18.99 – отдих и паркиране,
съгласно нанесените линии с червен и зелен цвят
и надпис със зелен цвят.
Одобрява план-схема за канализация към
ПУП (ПР) – план за регулация.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

1294

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 1274
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и п редви д фак т и ческ и те
основания в докладна записка вх. № ДЗ-30 от
14.01.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ
38385.100.1 и КИ 38385.217.413 по кадастралната
карта на с. Конуш, и обединяването им в един
общ поземлен имот, като се обособи урегулиран
поземлен имот – УПИ II-38385.217.418, за разширение на кравеферма, съгласно нанесените линии
с червен и син цвят, задрасквания и надпис със
зелен цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените задължителни и ограничителни линии
на застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят на приложения проект.
Одобрява план-схеми за ел. захранване и водопровод към ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

1295

Председател:
Св. Шуманов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-82
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на гр. Симитли,
община Симитли, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Благоевград пред Районния съд – Благоевград,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
М. Палев

ЗАПОВЕД № ОА-РР-83
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Полето,
община Симитли, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Благоевград пред Районния съд – Благоевград,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

1353

Областен управител:
М. Палев

РЕШЕНИЕ № 526
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – план за регулация и застрояване в
обхват УПИ ХХІV, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІ в кв. 29
и части от ПИ № 02508.69.109, ПИ № 02508.59.145,
ПИ № 02508.59.153 и ПИ № 02508.72.89 по плана на
гр. Балчик и образуване на нов УПИ ХХV – „за
производствени и складови дейности“ в кв. 29
по плана на гр. Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване.

ЗАПОВЕД № ОА-РР-84
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Крупник,
община Симитли, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Благоевград пред Районния съд – Благоевград,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

Председател:
В. Лучиянов

Областен управител:
М. Палев

ОБЩИНА БАЛЧИК
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ЗАПОВЕД № ОА-РР-85
от 25 февруари 2014 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и
цифров вид на земеделските земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Железница,
община Симитли, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Благоевград пред Районния съд – Благоевград,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
М. Палев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 13
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за „Въздушно
електрозахранване на имот № 066080“ с дължина
от 9 м, минаващ през имоти № 159016 – частен,
№ 000170 – път IV клас, № 066080, м. Греджовица,
землището на с. Скравена, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.

1304

Председател:
Й. Лалчева

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 487
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 8
и 11 ЗМСМА във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за поземлен имот
№ 002385, м. Костин дол, землището на с. Розово, община Брацигово, с който се променя
предназначението, за имота се обособява УПИ
I – За мини ВЕЦ, и се определя устройствена
зона Пч, Н ≤ 10, Пзастр. ≤ 80 %, Кинт. ≤ 2,5
и Позел. ≥ 20 %, съгласно приложената скицапроект и трасе на ел. провод към него.
Проектът се намира в Общинската администрация – гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов 6А,
ет. 2, стая № 5.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, чрез Община Брацигово в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
И. Калинов

1305

РЕШЕНИЕ № 488
от 30 януари 2014 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Брацигово,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор 06207.5.296, м. Гермите (по КВС
имот № 124043, м. Нерзето), землището на гр.
Брацигово, с който се променя предназначението,
за имота се обособява УПИ I – За мини ВЕЦ,
и се определя устройствена зона Пч, Н ≤ 10,
Пзастр. ≤ 80 %, Кинт. ≤ 2,5 и Позел. ≥ 20 %,
съгласно приложената скица-проект и трасе на
ел. провод към него.
Проектът се намира в Общинската админис
трация – гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов 6А,
ет. 2, стая № 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, чрез Община Брацигово в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
И. Калинов

1306

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1297-4
от 13 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-13015502-ВН от
28.06.2013 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за улична регулация и поземлени
имоти за обекти публична собственост (ПУР)
на селищно образувание „Перчемлията“ (одобрен с Решение № 1233-4 от протокол № 26 от
13,14.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Варна), в
т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране, транспортно-комуникационна схема и схема
сметосъбиране.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.

1307

Председател:
Ив. Луков
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РЕШЕНИЕ № 1298-4
от 13 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на
кмета на община Варна с изх. № РД-13015504-ВН от
28.06.2013 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за улична регулация и поземлени
имоти за обекти публична собственост (ПУР) на
селищно образувание „Летището“ (одобрен с Решение № 1234-4 от протокол № 26 от 13,14.12.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Варна), в т. ч. и схеми:
схема за електронни и съобщителни мрежи и
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за
газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране,
транспортно-комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.

1308

Председател:
Ив. Луков

РЕШЕНИЕ № 1299-4
от 13 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на
кмета на община Варна с изх. № АУ-099233-АС от
13.09.2013 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за УПИ І-64 – „предприятие за промишлено
производство на риба“, кв. 2, и улична регулация
от о.т. 53 до о.т. 84 по плана на Южна промишлена зона, свързана с о.т. 3334 от ПУР на ул.
Девня, Варна (одобрен с Решение № 1235-4 от
протокол № 26 от 13,14.12.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Варна).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.

1309

Председател:
Ив. Луков

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 699
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
Одобрява частично изменение на общ устройствен план за УПИ II – за стопанска инициатива,
в кв. 59 по ПУП на ИПЗ – гр. Горна Оряховица,
с който за УПИ II – за стопанска инициатива, се
определя предимно производствена устройствена
зона – Пп.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5,
ет. 2, стая 215.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
1310

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 413
от 10 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Крумовград, реши:
1. Приема анализ на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната
оценка и тръжните документи на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски
дружества, представляващ: „Поземлен имот с
идентификатор 39970.501.3050 с площ 8877 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Крумовград ведно с построената в него сграда
в груб строеж с идентификатор 39970.501.3050.1
със ЗП 1756 кв. м и РЗП 10 221 кв. м, на етап 4
изградени сектора и един неизграден“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на имота, описан в т. 1, на 21-вия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в залата на ет. 1 на общинската
администрация с начална тръжна цена 844 300 лв.
без ДДС. Ако същият ден е неприсъствен, търгът
да се състои на първия присъствен ден след 21-вия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ при същите условия.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
10 % от началната тръжна цена.
4. Задължава купувача, спечелил търга, да
заплати 100 % от цената в левове при сключване
на договора.
5. Определя депозит за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по банкова сметка на Община Крумовград
BG79STSA93003303687912 при „Банка ДСК“ – АД,
клон Крумовград, или в касата на общината до
12 ч. на 20-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация за участие в търга
да се закупува срещу 150 лв., внесени в касата
на общината.
7. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименование на обекта и името на участника в
деловодството на Община Крумовград до 12 ч.
на 20-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник.“
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга, след закупена тръжна
документация.
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9. Възлага на кмета на община Крумовград да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея и да
назначи комисия за провеждане на търга.
10. В срок три работни дни след провеждане на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Крумовград протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок три работни дни от
получаване на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Крумовград
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.

1398

Председател:
М. Байрамали

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 568
от 6 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кюстендил, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
п лан – п лан за заст рояване (П У П – ПЗ) за
промяна на предназначението на територията
на ПИ № 042012, землище с. Багренци, община
Кюстендил, от земеделска в неземеделска „За
авторемонтна работилница“ със следните устройствени показатели и характеристики:
• начин на застрояване – свободно;
• устройствена зона – предимно производствена (ПП);
• предназначение на имота – „За авторемонтна работилница“;
• максимална етажност/височина – до 10 м;
• плътност на застрояване – от 40 до 60 %;
• минимална озеленена площ – мимимум
20 %, като една трета от нея трябва да
бъде осигурена за озеленяване с дървесна
растителност;
• интензивност за застрояване (Кинт.) – от
1,0 до 2,5.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе,
за изграждане на водопровод за захранване на
ПИ № 042012 с вода за питейни нужди.

1436

Председател:
Ив. Андонов

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 32
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, § 124 ПЗРЗИДЗУТ във връзка с
чл. 83, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява план-схема на обект: „Напорен
водопровод от Помпена станция втори подем“,
намиращ се в УПИ I-296, кв. 158, до ПСПВ, на-
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мираща се в поземлен имот № 027088, местност
Рътта, землище на гр. Правец, съдържаща: клон
1 в УПИ I-296, кв. 158 по плана за регулация на
гр. Правец и клон 2 – в уличната регулация на
част от уличната мрежа на гр. Правец, съгласно
приложената план-схема.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец до Административния съд – София област.

1311

Председател:
Н. Яхов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411
по протокол № 34 от 29.07.2010 г. (ДВ, бр. 76 от
2010 г.), както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части:
мазе 3 – 5,40 кв. м, и общи части: 14,14 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
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площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 45,27 кв. м,
прилежащи части: мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи
части: 8,84 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 9986/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 48 120 лв. без ДДС;
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– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за
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частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
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жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи части: 8,01 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес: ул.
Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1,
разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: един, площ по документ: 35,38 кв. м,
прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м, и общи
части: 8,47 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10019/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 38 090 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател:
Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 706
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ с идентификатор № 65231.916.21 с площ
643 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
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територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХІІІ в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4016/2004 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 7716 лв. без ДДС;
1.2. ПИ с идентификатор № 65231.916.22 с площ
604 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХІV в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4017/2004 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 7248 лв. без ДДС;
1.3. ПИ с идентификатор № 65231.916.23 с площ
605 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХV в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4018/2004 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 7236 лв. без ДДС;
1.4. ПИ с идентификатор № 65231.916.24 с площ
598 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХVІ в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4019/2004 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 7176 лв. без ДДС;
1.5. ПИ с идентификатор № 65231.916.25 с площ
830 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХVІІ в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4020/2004 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 9960 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
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на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

1313

Председател:
И. Коцева

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 761
от 27 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
чл. 28 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Созопол,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на тех ническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.080 в зона по § 4 ЗСПЗЗ
в землище с. Крушевец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

1291

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 762
от 27 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
чл. 28 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Созопол,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Външно кабелно ел. захранване на жилищна
сграда“ в ПИ 134.206 в зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище с. Крушевец, преминаващо през УПИ I
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част от 134.63 от плана, преминава в ПИ 143.28
(второстепенна улица), ПИ 134.205 (второстепенна
улица) до КРШ и табло мерене.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

1292

Председател:
Кр. Германова

РЕШЕНИЕ № 763
от 27 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
чл. 28 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Сопозол,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Външно кабелно ел. захранване на жилищна
сграда“ в ПИ 134.168 в зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище с. Крушевец, преминаващо през имот 79.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

1293

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 627
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) на елементите на техническата
инфраструктура за трасе на външно ел. захранване кабел 10 kV от ПС – Дебелт в ПИ № 385001,
преминава през поземлени имоти № 000343 и
№ 000288 – държавна собственост, до обект:
„Производствено-технологична сервизна база за
алуминиева и РVС дограма със складове, изложбена зала, магазин и административно-битова
сграда“ в УПИ ІІ-038015, 038016 в м. Недялкови
каби по КВС на с. Дебелт.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.

1346

Председател:
Н. Палова

РЕШЕНИЕ № 628
от 29 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на
техническата инфраструктура за трасе на газо
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провод от Автоматична газоразпределителна
станция (АГРС) в ПИ № 000276, преминава през
поземлени имоти: № 000258 – отводнителен канал, държавна собственост, № 000272 – пасище,
мера, общинска собственост, № 000257 – път
ІІІ клас, № 000256 – вътрешни реки, държавна собственост, № 000288 – терени на черна и
цветна металургия, държавна собственост, и
№ 000168 – път ІV клас, общинска собственост,
до обект: „Производствено-технологична сервизна
база за алуминиева и РVС дограма със складове,
изложбена зала, магазин и административно-битова сграда“ в УПИ ІІ-038015, 038016 в м. Недялкови каби в землището на с. Дебелт, собственост
на „Алтест“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.

1347

Председател:
Н. Палова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1094
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: УПИ I – Дом за деца, кв. 38, с
площ 6014 кв. м по плана на с. Дълбоки, при
граници на УПИ: север – улица с от 117а-118,
юг – улица с от 123а-122, изток – улица III за
озеленяване; запад – улица с от 117а-123, заедно
с изградените в него сгради: масивна двуетажна
сграда (1893 г.) със ЗП: I етаж – 847,63 кв. м, II
етаж – 818,32 кв. м; масивна двуетажна сграда
(1968 г.) със ЗП: I етаж 161 кв. м, II етаж 161 кв.
м; котелно (1991 г.) със ЗП 100 кв. м; сграда за
резервоар (1991 г.) със ЗП 25 кв. м, собственост
на Община Стара Загора. За имота е съставен
АОС – частна, № 08419 от 5.07.2010 г., надлежно
вписан в Службата по вписванията.
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
103 000 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 5000 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
10 000 лв., който се внася по банкова сметка на
общината до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от информационния
център на общината след заплащане на сумата
300 лв. по банкова сметка на общината.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
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8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в зала „Фоайе“ на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът да се проведе на 51-вия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на органа за приватизация и следприватизационен контрол да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
13. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

1363

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 1149
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот с идентификационен
№ 68850.123.2 от кадастралната карта на землище
гр. Стара Загора с местонахождение – извън границите на урбанизираните територии на същото.
С плана за застрояване в цитирания имот се
установява смесена устройствена зона – Соб – за
обществено и делово обслу ж ване, свободно
ниско застрояване (с височина на застрояване
Н до 10 м) и указаните в проекта нормативи:
максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на
застрояване – Кинт – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект:
„Бензиностанция“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1364

Председател:
Е. Христов
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 560
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 707 и кв.
778 и проектиране на нови квартали с № 855 и
856, гр. Хасково.
Проектират се нови улици с нови осови точки,
както следва:
– улица с ширина 6 м, с два тротоара по
1 м, с нови осови точки 3522, 3523, 3524, 3525,
3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534;
– задънена улица с ширина 4 м, с нови осови
точки 3552 и 3553;
– улица с ширина 12 м, с два тротоара по 2 м,
с нови осови точки 3535, 3536, 3537, 3538,
3539;
– улица с ширина 9 м, с два тротоара по
1,50 м, с нови осови точки 3537, 3551, 3550,
3549;
– улица с ширина 8 м, с два тротоара по 1 м,
с нови осови точки 3538, 3540, 3541, 3542,
3543, 3544, 3545;
– улица с ширина 8 м, с два тротоара по 1 м,
с нови осови точки 3546, 3547, 3548, 3541.
По бул. Освобождение се поставят три нови
осови точки 3534, 3554 и 3555.
По ул. Бачо Киро се проектират тротоари с
ширина 2 м.
Вследствие проектирането на нови улици се
изменят кв. 707 и кв. 778 и се проектират нови
квартали с нови № 855 и 856. Изменените и
новопроектирани квартали са затворени между
улици с осови точки, както следва:
кв. 707 – 2434, 2435, 1852, 3522, 3552, 3528, 3531,
3534, 3554, 303, 299, 223, 584;
кв. 778 – 3522, 3535, 3537, 3551, 3550, 3549, 2801,
3534, 3531, 3528, 3552, 3535, 3523;
нов кв. 855 – 3537, 3538, 3540, 3541, 3548, 3547,
3546, 3549, 3550, 3551;
нов кв. 856 – 3541, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544,
3543, 3542.
В изменени т е к вар та ли същест ву ващ и т е
урегулирани поземлени имоти не се променят.
Образуват се нови урегулирани поземлени имоти,
както следва:
В кв. 707:
– УПИ III за имот 77195.22.56;
– УПИ IV за имот 77195.22.55;
– УПИ V за жилищно строителство за имот
77195.22.49;
– УПИ VI за имот 77195.22.51;
– УПИ VII за жилищно строителство за
имот 77195.22.58;
– УПИ VIII за имот 77195.22.67;
– УПИ IX за жилищно строителство за имот
77195.22.66;
– УПИ X за жилищно строителство за имот
77195.22.13;
– УПИ XI за производствени дейности за
имот 77195.22.3;
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В кв. 778:
– УПИ VI за производствени дейности за
имот 77195.22.27;
– УПИ VII за жилищно строителство за
имот 77195.22.28;
– УПИ VIII за жилищно строителство за
имот 77195.22.35;
– УПИ IX за жилищно строителство за имот
77195.22.42;
– УПИ X за жилищно строителство за имот
77195.22.43;
– УПИ XI за жилищно строителство за имот
77195.22.44;
– УПИ XII за жилищно строителство за
имот 77195.22.47;
– УПИ XIII за жилищно строителство за
имот 77195.22.46;
– УПИ XIV за имот 77195.22.54;
– УПИ XV за парк за имот 77195.22.31;
– УПИ XVI за трафопост.
В новообразуваните квартали се отреждат
нови урегулирани поземлени имоти, както следва:
В кв. 855:
– УПИ I за озеленяване за имот 77195.27.25;
– УПИ II за складови дейности и обществено
обслужване за имот 77195.27.17;
– УПИ III за имот 77195.27.22;
– УПИ IV за производствени и складови
дейности за имот 77195.27.1;
– УПИ V за жилищно строителство за имот
77195.27.2;
– УПИ VI за производствени и складови
дейности за имот 77195.27.3;
– УПИ VII за производствени, складови,
административни и жилищни нужди за
имот 77195.27.5;
– УПИ VIII за производствени, складови,
административни и жилищни нужди за
имот 77195.27.19.
В кв. 856:
– УПИ I за имот 77195.27.28;
– УПИ II за производствени дейности и административни нужди за имот 77195.27.15;
– УПИ III за складови дейности за имот
77195.27.14;
– УПИ IV за производствени и складови
дейности за имот 77195.27.18;
– УПИ V за произвоствени дейности за имот
77195.27.24;
– УПИ VI за имот 77195.27.11;
– УПИ VII за жилищно строителство за
имот 77195.27.21;
– УПИ VIII за жилищно строителство за
имот 77195.27.23.
Изменението на плана за регулация е показано
със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в
чертежа „Проект за ПУП – изменение на плана
за регулация“.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

1420

Председател:
Ив. Иванов
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ВЕСТНИК

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 425
от 30 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за поземлен имот с идентификатор 80371.234.18,
УПИ – База за спорт и отдих, поземлен имот с
идентификатор 80371.234.23, УПИ V-234017 – За
ски сервиз, гардероб, ски училище, чайна и база
за отдих, и поземлен имот с идентификатор
80371.234.22, УПИ ІV-234017 – За ски сервиз,
гардероб, ски училище, чайна и база за отдих, по
плана на к.к. Пампорово, община Чепеларе, със
следните устройствени параметри: устройствена
зона „Ок“, височина на застрояване до 3 етажа
(10 метра), плътност на застрояване до 30 %,
Кинт до 1,5, озеленяване – мин. 50 %, с образуване на нов УПИ V-244.18, 234.22, 234.23 – База
за спорт и отдих.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Чепеларе пред Административния съд – Смолян.
Председател:
К. Петков
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РЕШЕНИЕ № 1/14
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
за УПИ I, II, III, IV, V и „за парк“ в кв. 17, УПИ
I, II, III, IV, V и „за парк“ в кв. 18 и улична регулация от о.т. 4 до о.т. 5 и от о.т. 6 до о.т. 7 по
регулационния план на с. Поручик Кърджиево, и
проект за ПУП – ПЗ за УПИ XI, ХII, ХIII, ХIV,
ХV, ХVI, ХVII, ХVIII „за производствена и складова дейност“ по плана на с. Поручик Кърджиево.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател:
П. Янкова
1399
РЕШЕНИЕ № 1/15
от 31 януари 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка с
вх. № К-3 от 14.01.2014 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план за УПИ VІ в кв. 1 и УПИ ІV
в кв. 5 по плана на СО „Кария“, община Шабла:
План за регулация – промяна на източната регулационна линия на УПИ ІV в кв. 5 и западната
регулационна линия на УПИ VІ в кв. 1. Образува
се нов УПИ ІV в кв. 5, отреден „За морски клуб
и пристанищна инфраструктура“, като УПИ VІ,
кв. 1 се заличава.
План за застрояване – предвижда се ново
образуваният УПИ ІV, кв. 5, да бъде отреден „За
морски клуб и пристанищна инфраструктура“
по плана на СО „Кария“, община Шабла, при
устройствени показатели за зона „А“ съгласно
ЗУЧК, както следва:
– Н – макс. 7,5 м;
– Пзастр. – 20 %;
– Кинт < 0,5;
– Позел. – 70 %.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
1. Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Загорци за промяна на предназначението
им от земеделски имоти „нива“ в имот за „ветроенергиен парк“, както следва:
1.1. ПИ № 010043 с площ 3007 кв. м; площ
за фундамент до 600 кв. м; площ на временна
площадка за монтаж 1225 кв. м и обслужващ път
860 кв. м; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
1.2. ПИ № 011050 с площ 4960 кв. м; площ
за фундамент до 600 кв. м; площ на временна
площадка за монтаж 1525 кв. м и обслужващ път
2139 кв. м; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
1.3. ПИ № 014076 с площ 3265 кв. м; площ
за фундамент до 600 кв. м; площ на временна
площадка за монтаж 1103 кв. м и обслужващ път
1239 кв. м; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина
на кулата до 140 м и мощност на генератора до
3 MW.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

Председател:
Ж. Спасов

Председател:
П. Янкова
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ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 450
от 29 януари 2014 г.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1/16
от 31 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
1. Одобрява проекти за ПУП – ПЗ в землището
на с. Лозенец за промяна на предназначението
им от земеделски имоти „нива“ в имот за „ветроенергиен парк“, както следва:
1.1. ПИ № 011215 с площ 5761 кв. м; площ за
фундамент до 600 кв. м; площ на временна площадка за монтаж 1103 кв. м и обслужващ път
3735 кв. м; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW;
1.2. ПИ № 013128 с площ 6336 кв. м; площ за
фундамент до 600 кв. м; площ на временна площадка за монтаж 1102 кв. м и обслужващ път
4310 кв. м; технически параметри на ветрогенератора – диаметър на ротора до 114 м, височина на
кулата до 140 м и мощност на генератора до 3 MW.
2. Общинският съвет отказва да одобри проект
за ПУП – ПЗ за ПИ № 016067 в землището на
с. Лозенец за промяна на предназначението им
от земеделски имоти „нива“ в имот за „ветроенергиен парк“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

1332

Председател:
П. Янкова

15. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,04 на
сто, считано от 1 март 2014 г.
1504
11. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Върбово“, разположена в
землището на селата Върбово и Чупрене, община
Чупрене, област Видин, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1.
4736050
8452100
2.
4736050
8453200
3.
4734950
8453580
4.
4734800
8454500
5.
4734200
8454500
6.
4733850
8454100
7.
4734450
8453400
8.
4735350
8452100
1266
13. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства във

ВЕСТНИК
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връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в
площ „Друмче“, разположена на територията на
общините Крумовград, Момчилград и Кирково,
област Кърджали, и описана със следните координати в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4528017
9412466
2.
4535211
9420675
3.
4537877
9427160
4.
4534456
9428380
5.
4531310
9426938
6.
4531300
9422800
7.
4531800
9422800
8.
4531800
9419850
9.
4528700
9419850
10.
4528700
9424200
11.
4526740
9424190
12.
4526701
9417996
13.
4522002
9417995
14.
4522020
9412520
1376
14. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Ламбовото“, разположена в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра, област
Враца, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4698910
8537755
2.
4698910
8540072
3.
4698048
8540597
4.
4697700
8540557
5.
4697700
8540119
6.
4698153
8540058
7.
4698153
8539556
8.
4698500
8539660
9.
4698500
8538700
10.
4698410
8538685
11.
4698410
8537755
1377
15. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Бревене“, разположена на територията
на общините Челопеч, Златица, Етрополе и Мирково, Софийска област, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:

БРОЙ 20
№
1.
2.
3.
4.
5.

ДЪРЖАВЕН
X (m)
Y (m)
4607863
8556065
4607863
8564887
4606947
8564887
4601968
8561740
4601968
8556065
изключена площ
4605097
8557603
4605111
8559656
4606203
8560359
4606196
8561577
4605553
8561555
4605080
8561183
4604617
8560646
4604557
8560681
4604469
8560590
4603794
8560534
4603106
8559238
4602826
8557939
4603054
8557655

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1378
56. – Националната художествена академия
обявява конкурс за професор по Естетика и философия със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: Учебно-методичен
отдел, тел. 02/9881702.
1356
162. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на академичния съвет обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент
в област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.6 Спорт,
специалност Бейзбол и крикет, за нуждите на
катедра „Футбол и тенис“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научната степен „Доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности
в Националната спортна академия „Васил Левски“
(НСА). Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА
„Васил Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
1421
7. – Техническият университет – София, обявява
конкурси: за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив за професор, висше училище, в
професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – един
за нуждите на катедра „Машиностроителна техника
и технологии“; за Факултета по електроника и
автоматика в Пловдив за главен асистент, висше
училище, в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност „Автоматизация на производството“ – един за
нуждите на катедра „Системи за управление“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив, ул.
Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
1422
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6. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професор по професионално
направление 3.7 Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ; доценти по: професионално
направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроизмервателна
техника“ – един, към катедра „Електроизмервателна техника“ – ФА; професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност „Кабелни и оптични комуникационни
системи“ – един, към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Строителна механика
и съпротивление на материалите“ – един, към
катедра „Съпротивление на материалите“ – ФТ;
главни асистенти по: професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника“ – един, към катедра
„Електронна техника“ – ФЕТТ; професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Техническия университет – София,
в съответните факултетни канцеларии: СФ – каб.
3235, тел. 965 37 04; ФА – каб. 2340, тел. 965 24
06; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; ФТ – каб.
9108, тел. 965 25 62; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965
22 20; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965 25 13.
1338
691. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за доцент по научна
специалност „Водоснабдяване и канализация“
към катедра „Водоснабдяване, канализация и
пречистване на водите“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
1336
253. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
доценти по: професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Приложна
механика“ – един за нуждите на катедра „Техническа механика“; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, научна
специалност „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“ – един за нуждите
на катедра „Информатика“; главен асистент по
професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Методи и техника на геоложките изследвания“ („Гравитационни и магнитни
методи за проучване“) – един за нуждите на катедра
„Приложна геофизика“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи в МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат,
канцелария на сектор „Студентска и преподавателска мобилност“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209.
1337
7. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: доцент в област на висшето образование
5. „Технически науки“, професионално направление
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5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“
(Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – един, със срок 2 месеца; асистент в област
на висшето образование 5. „Технически науки“,
професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“ (Електроснабдяване и
електрообзавеждане в транспорта) – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
1402
138. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет при МУ – София, с решение на Академичния съвет, протокол № 13 от
25.02.2014 г., обявява конкурси за: професор – един,
в област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“, професионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите
на катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София; главни асистенти – двама, в област
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност „Технология на лекарствените форми
и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София, всички
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За
справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
1401
84. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас, обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по химия, научна специалност 05.07.03
Методика на обучението по химия, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 214, тел. 056/715 725.
1224
138. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона
за развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурси за прием на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. в
следните акредитирани специалности:
Научна специалност

Форма на обучение
редовна

задочна

1. „Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални
материали“, шифър 02.10.12

2

–

2. „Организация и управление на производството (индустрия)“, шифър 05.02.21

1

–

Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават в
ректората, Бургас 8010, к/с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
1472
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66. – Икономическият университет – Варн а,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки: доцент
в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(количествени методи), за нуждите на катедра
„Приложна математика“; главни асистенти по:
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(изследване на операциите) – един, за нуждите на
катедра „Приложна математика“; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
Икономика и управление (оптимизационни методи) – един, за нуждите на катедра „Приложна
математика“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
1277
2. – Европейският политехнически университет, Перник, обявява конкурси за заемане на
следните академични длъжности: професор по
професионално направление 3.8 Икономика (инвестиции и инвестиционна политика); доценти по:
професионално направление 5.3 Комуникационна
и компютърна техника (Осигурителна техника и
системи) – един; професионално направление 5.7
Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура) – един; главни асистенти по: професионално
направление 5.7 Архитектура, строителство и
геодезия (Архитектура) – един; професионално
направление 3.7 Администрация и управление
(Управление на човешките ресурси) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий
23, тел. (+359) 76 600773, факс: (+359) 76 605 207,
e-mail: office@epu.bg.
1379
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Педагогическия факултет
в област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика, за: доценти по: „Теория на възпитанието
и дидактика“ – един; „Специална педагогика
(логопедия)“ – един; „Педагогика на обучението
по български език и литература (предучилищна
педагогика)“ – един; главен асистент по „Специална педагогика (интегрирано обучение и умствена
изостаналост“; Ветеринарномедицинския факултет
за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,
по „Ветеринарна хирургия“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758, за ВМФ – във факултета,
Студентски град, тел. 042/699 506.
1473
31. – Българската академия на науките обявява
конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие
с Решение № 288 на Министерския съвет от
10.05.2013 г. В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г.
кандидатите подават молба за участие в конкурса
до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите
организации или в ЦУ – БАН, ул. 15 ноември
1, стая 310, тел. 979-52-60. Дата на обявяване на
конкурса – 14 март 2014 г.
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Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, брой места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2013 – 2014 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
форма

Зад.
форма

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

5.6.

Материали и материалознание (Приложна механика)

7.1.

Медицина (Биомеханика)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката)

1

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

1

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите,
молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

ИЕ

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на
природните и физиологичноактивните вещества)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

2

ИФХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

1

ИПолимери

4.2.

Химически науки (Биорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества)

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

ИМикрБ

Биологически науки (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

6.4.

Ветеринарна медицина (Развъждане на селскостопански
животни, биология и биотехника на размножаването)

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

4.4.

Науки за земята (Хидрогеология)

ИМИ
2

ИМИ
И-т по механика

1

И-т по механика
И-т по механика
ИИКТ

1

ИИКТ
ИИКТ

ИЯИЯЕ
2

ИЯИЯЕ

1

ИОНХ

1

ИОНХ

1

ИМолБ

ИБИР
1

ИБИР

-

ИЕМПАМ

1
1

Обучаваща
организация

ИФРГ
Геологически и-т
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Ред.
форма

Зад.
форма

Обучаваща
организация

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

Геологически и-т

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

НИМХ

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

ИА с НАО

4.1.

Физически науки (Астрономия и небесна механика)

1

ИА с НАО

2.1.

Филология (Български език)

1

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Нова и съвременна българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.2.

История и археология (Етнография)

1

ИЕФЕМ

2.1.

Филология (Фолклористика)

1

ИЕФЕМ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история
на архитектурата)

1

ИИИЗК

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – направление Съвременна музика)

1

ИИИЗК

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание и киноизкуство и телевизия)

2.2.

История и археология (Археология)

2

НАИМ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика,
палеографика)

1

ИБалкЦТ

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Теория и история
на културата)

1

ИБалкЦТ

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)

1

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление(индустрия)

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

ИДП

3.6.

Право (Конституционно право)

1

ИДП

1

1

-

ИИИЗК

КМНЦ
ИИконИ

3.6.

Право (Наказателен процес)

2.2.

История и археология (История на България)

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката,
правото и икономиката)

1

ИИОЗ

1322

1

ИДП

1

ИИНЧ
1

ИИОЗ
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8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
доцент по професионално направление 4.3. Биологични науки за нуждите на ИГ „Таксономия,
еволюция и екология на хелминтите“ в секция
„Биоразнообразие и екология на паразитите“ на
отдел „Животинско разнообразие и ресурси“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародането в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884606814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.
bg). Документи – в деловодството на ИБЕИ – база
2, бул. Цар Освободител 1.
1471

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, шесто
отделение, втора колегия, на основание чл. 181,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК, съобщава,
че е постъпила жалба от „Труд“ – ЕООД, срещу
Правилника за здравословни и безопасни условия
на труд в горите, издаден от Държавната агенция
по горите, чийто правоприемник е Изпълнителната агенция по горите, с искане за обявяване на
нищожността му, във връзка с което е образувано
адм. д. № 2265/2014 г. по описа на ВАС.
1440
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
и чл. 192 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от частен съдебен изпълнител Георги Николов
Цеклеов с район на действие Окръжен съд – Благоевград, с адрес Разлог, ул. Бяла река 14, против
изменението и допълнението на Наредбата за
определяне и администриране на местни такси
и цени на услуги на територията на община
Разлог, приета с Решение № 290 от 19.12.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог, в частта по
т. 36 от пар. 4, с който е допълнен списъкът с
видовете услуги и цени за тях в приложение № 2
на наредбата – определяне и администриране
на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог. Образувано е адм. дело
№ 93/2014 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 16.05.2014 г. от 11 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за присъединяване към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да имат право да искат повтаряне на извършени
процесуални действия.
1488
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Станка Димит
рова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 22, ал. 2 и § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Правилника за
организацията и работата на общинския съвет и
общинската администрация, приети с Решение
№ 24 от 11.02.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, относно определяне размера на
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възнаграждението на общинските съветници.
Образувано е адм. дело № 203/2014 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което е
насрочено за 19.03.2014 г. от 11,30 ч.
1487
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 20, взето с протокол № 1 от 23.01.2014 г., на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е приета
програма за определяне на общинските спортни
обекти и съоръжения, техния статут, условията и
реда за предоставянето им за ползване на спортните организации съгласно Закона за физическото
възпитание и спорта и правилника за прилагането
му, по което е образувано адм.д. № 486 по описа
за 2014 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 2.04.2014 г. от 13,30 ч.
1489
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 4, взето с протокол № 1 от 23.01.2014 г.,
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
приет бюджетът на Община Пловдив за 2014 г.,
индикативният годишен разчет на сметките на
средства от ЕС и бюджетната прогноза за местните
дейности за периода 2014 г. – 2016 г., по което е
образувано адм. дело № 487 по описа за 2014 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 2.04.2014 г. от 13,30 ч.
1490
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д.
№ 37/2014 г., което е насрочено за разглеждане
в открито с.з. на 9.04.2014 г. от 14 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
изменен с § 6 от Решение № 1102 на Общинския
съвет – гр. Сливен, прието с протокол № 38 от
заседание, проведено на 30.01.2014 г.
1424
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Махмуд Тахир, гражданин
на Пакистан, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския
градски съд, гражданско отделение, II брачен
състав, София, бул. Витоша 2, ет. 1, стая 71, за да
получи препис от искова молба и приложенията,
подадена от Светлана Антонова Велидолска, по
предявен иск с правно основание чл. 62, ал. 2 във
връзка с чл. 69 СК (за оспорване на бащинство)
и по която е образувано гр.д. № 16111/2013 г. по
описа на СГС, ГО, II брачен състав, срещу него.
В случай че ответникът не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
1464
Варненският районен съд, VIII състав, призовава Наталия Валериевна Климова, родена на
13.06.1979 г., гражданка на Украйна, като ответница
по предявения от Сибин Валентинов Панайотов
иск с правно основание чл. 49 СК за прекратяване
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на сключения граждански брак с развод, както и
да бъде постановено след прекратяване на брака
ответницата да носи предбрачното си фамилно
име Климова, по гр.д. № 17226/2013 г. по описа
на ВРС, VIII състав, да се яви в РС – Варна, на
17.04.2014 г. в 9,30 ч. При неявяване на ответницата
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК за връчване на книжата.
1465
Софийският районен съд, 75 състав, призовава Георги Бориславов Чипориков, роден на
19.06.1971 г. в САЩ, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 29.04.2014 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 25714/2013 г. В противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.)
1423
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 80 състав, уведомява Тамер Мохамед
Самир Абдулмуталиб, роден на 16.01.1967 г. в
Дубай, ОАЕ, че има качеството на ответник по
гр.д. № 19765/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 80
състав, образувано по предявен от Цветослава
Иванова Борисова иск за развод, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, 80 състав, за връчване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
1319
Староза г орск и ят ра йонен с ъд, че т вър т и
граждански състав, призовава Борис Колев Христов, с неизвестен постоянен и настоящ адрес в
Република България, да се яви в канцеларията
на съда и да получи препис от исковата молба
с приложените към нея доказателства, като
изпълни изискванията на чл. 131 ГПК. Същият
е ответник по гр.д. № 1575/2013 г., заведено от
Надежда Стоянова Кралева от Варна, ул. Веслец
39, ет. 2, ап. 5, и Светослав Стоянов Кралев от
гр. Аксаково, област Варна, ул. Слави Дойчев
6А, по чл. 34 ЗС. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1318
Тутраканският районен съд призовава Айше
Фаикова Ризова, родена на 11.04.1949 г. в с.
Цар Самуил, да се яви в съда като ответница в
двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към деня във връзка с предявения
от Весиле Муталиб Халил иск за делба по гр.д.
№ 21/2013 г., както и да посочи съдебен адрес. В
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще є назначи
особен представител.
1491
Врачанският окръжен съд с определение № 82
от 24.02.2014 г. по т. д. № 7/2014 г. призовава
кредиторите на „Техноинвест“ – ООД, Враца,
да присъстват на открито съдебно заседание
на 25.03.2014 г. в 10 ч., на което ще се разгледа
отмяна на решението на първото събрание на
кредиторите, проведено на 21.01.2014 г., в частта
за избор на комитет на кредиторите и определяне
на месечното им възнаграждение.
1387
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Врачанският окръжен съд с определение
№ 92 от 26.02.2014 г. по т. дело № 94/2013 г. на
ВОС определя нова дата за провеждане на първо
събрание на кредиторите на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“ – 8.04.2014 г.
от 11 ч. в сградата на Окръжния съд – Враца,
Съдебната палата.
1486

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“ (АЗПБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете на
10.04.2014 г. в 10 ч. в София в сградата на АЗПБ,
ул. Владайска 29, ет. 1, при следния дневен ред:
1. назначаване на контролен съвет на АЗПБ и
избор на неговите членове; 2. промени в устава
на АЗПБ; 3. приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на Асоциацията на земеделските
производители в България (АЗПБ); 4. приемане
на годишния финансов отчет за 2013 г. на „АЗПБ
Комерсиал“ – ЕООД. Поканват се всички членове
на асоциацията да присъстват лично или чрез
техни упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
членовете. Писмените материали по въпросите
от дневния ред са на разположение на посочения
адрес на сдружението.
1506
11. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за управление на хора“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 11.04.2014 г. в 14 ч. в София, Софарма Бизнес
Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. Лъчезар
Станчев 5), при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
през 2013 г.; 2. доклад на контролния съвет на
сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2013 г.; 3. освобождаване от длъжност
и от отговорност на един член на управителния
съвет на сдружението; 4. избор на нов член на
управителния съвет на сдружението на мястото
на освободения; 5. приемане на план-програма
и бюджет за 2014 г.; 6. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 7. разни.
1425
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация на производителите и
износителите на облекло и текстил“ (БАПИОТ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на сдружението на
15.04.2014 г. в 9 ч. в хотел „Стримон Спа Клуб“ в
Кюстендил при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността през 2013 г. и план за
дейността през 2014 г.; предложение за решение:
ОС приема отчета и плана; 2. представяне на
новите членове на БАПИОТ, приети през 2013 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
УС за дейността им през 2013 г.; предложение за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС; 4. промени в УС; предложение за
решение: ОС освобождава члена на УС Мартин
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Йорданов и избира на негово място нов член на
съвета по предложение на УС и на членовете на
сдружението; 5. разни. Поканват се членовете
на БАПИОТ да вземат участие в събранието
чрез своите законни представители или упълномощени лица. Съгласно чл. 20, ал. 3 от устава
пълномощните следва да са издадени изрично
за участие в общото събрание. Материалите за
заседанието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на БАПИОТ. Регистрацията ще започне на
15.04.2014 г. от 8,30 ч. и ще приключи в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1507
12. – Управителният съвет на сдружение „Съ
причастие“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове и симпатизанти на общо
отчетно-изборно събрание на 23.04.2014 г. в 17 ч.
в Дом за лица с умствени затруднения „Св. Марина“ на ул. Гюешево и ул. Хайдут Велко, срещу
бившия Обувен завод, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на сдружението
за 2013 г.; 2. финансов отчет 2013 г.; 3. избор на
УС;; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден след 30 минути при същия дневен ред и на
същото място.
1510
2. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на ВиК операторите в Република България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
отчетно общо събрание на 24.04.2014 г. в 15 ч. във
Велинград, област Пазарджик, парк-хотел „Олимп“,
конферентна зала „Олимп“, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на управителния
съвет за дейността на сдружение с нестопанска цел
„Съюз на ВиК операторите в Република България“;
2. доклад на председателя на контролния съвет
относно годишния счетоводен отчет за 2013 г. на
сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на председателя и членовете на управителния
съвет за дейността им от 1.01. до 31.12.2013 г.; 4.
определяне размера на членския внос за 2014 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да участват в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях представители.
1498
5. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Св. Методий“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на училищното настоятелство на
24.04.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Пчела 21, ПГИЧЕ
„Св. Методий“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността и изпълнението на бюджета на УН;
2. приемане и освобождаване на членове на УН;
3. промени в УС и освобождаване от отговорност
на членове на УС; 4. приемане бюджета на УН
за учебната 2013/2014 г. и определяне размера
на членския внос; 5. приемане на основни насоки, програма за дейността и комисии на УН
за учебната 2013/2014 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
отложено за 19,30 ч. и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
наличния кворум.
1508
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1. – Управителният съвет на ръгби клуб „Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.04.2014 г. в 17,30 ч. в пресцентъра на спортна
зала „Никола Петров“ – Горна Оряховица, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през отчетния период; 2. финансов
отчет на клуба през отчетния период; 3. избор
на управителен съвет; 4. избор на председател; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1470
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.04.2014 г. в
17,30 ч. в сградата на училището при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на дейността на съвета
на настоятелите за периода 1.01. – 31.12. 2013 г.; 2.
приемане план за дейността за 2014 г.; 3. избор на
членове на съвета на настоятелите; 4. 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.
1430
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб „Арда“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 28.04.2014 г. в 17,30 ч.
в Кърджали, ул. Републиканска 33 – Спортна
зала „Арпезос“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2013 г.; 2. пре
образуване на сдружението чрез вливането му в
сдружение с нестопанска цел „Спортен волейболен
клуб Арда – Кърджали“; 3. разни и текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1431
14. – Управителният съвет на СНЦ „Съюз на
инвалидите – Дружество Пловдив“ на основание
чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението във връзка
с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 12.04.2014 г. в 10 ч. в конферентната
зала на хотел „Алианц“ – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. избиране на преброители, комисия
по проверка на пълномощията и ръководство на
събранието; 2. изчитане на мотивите, довели до
свикването на извънредно общо събрание – докладва Вяра Мисчи ян; 3. отчетен док лад на
председателя и на управителния съвет; 4. доклад на контрольора за отчетния период месец
10.2013 – 2014 г.; 5. изказвания; 6. предложения за
промени в устава на сдружението и гласуването
им; 7. избор на нов управителен съвет; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
1384
18. – Управителният съвет на сдружение
„Ветеринарна Е-Практика“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на членовете на
12.04.2014 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Бъндерица 28,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружение „Ветеринарна
Е-Практика“; 2. отчет на напредъка по проект
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„Устойчиво развитие на ветеринарната практика,
подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията ветеринарен лекар“, договор за безвъзмездна финансова
помощ № К-02-10 от 27.04.2012 г. по ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.; 3. приемане на промени в
устава на сдружение „Ветеринарна Е-Практика“;
обсъждане на предложения; 4. други. За присъствие на събранието е необходимо да се представи
документ за самоличност. Съгласно чл. 28, ал. 3
ЗЮЛНЦ може да се упълномощи друго лице да
представлява член на сдружението в работата на
общото събрание. Ако на събранието не се явят
повече от половината от членовете му или достатъчно членове с оглед вземане на решения по
точките от посочения дневен ред, събранието ще
бъде свикано в 12 ч. на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
1405
2. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Хармония“ – Шабла, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на к луба на 29.04.2014 г. в 18 ч. в
клубното помещение, Шабла, ул. Равно поле 34
(бивш МИЦ), при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС за изминалия мандат; 2. отчет
на контролния съвет за изминалия мандат; 3.
финансов отчет на клуба за 2013 г.; 4. избор на
ръководни и контролни органи – УС, председател на УС и КС; 5. други. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
1499
31. – Управителният съвет на сдружение „Пенсионерска организация „Здравец“ – с. Ръжево
Конаре, област Пловдив, на основание чл. 16.1
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 29.04.2014 г. в 10,30 ч.
в с. Ръжево Конаре, община Калояново, област
Пловдив, Младежки дом, при следния дневен
ред: 1. отчет и приемане отчета на управителния
съвет за периода от 2009 г. до декември 2013 г.;
2. отчет и приемане отчета на контролния съвет за периода от 2009 г. до декември 2013 г.; 3.
приемане на нови членове; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на стария управителен съвет и избор на нов управителен съвет; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на
стария контролен съвет и избор на нов контролен
съвет; 6. промяна в чл. 16.1.2 от устава; 7. други.
1500
Веска Георгиева Василева – ликвидатор на
фондация „Обединено общество“ – София, в
ликвидация по ф.д. № 2463/2004 г. по описа на
Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в адреса на управлението є в 6-месечен срок считано от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1501

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „ Б ъ л г ар с к и п о щ и “ – А Д , г р. С о фи я 170 0 , ул . А к а д . С т. М л а д е н о в 1, б л . 31, т е л .:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082, факс: 02
9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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