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ЗАКОН

за Министерството на вътрешните работи
Ч АСТ П ЪРВА
ПРИНЦИПИ, ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон у реж да принципите,
функциите, дейностите, управлението и устройството на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и статута на служителите в него.
Чл. 2. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.
Чл. 3. (1) Дейността на МВР се осъществява
въз основа на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република
България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. публичност и отчетност;
4. политически неутралитет;
5. обективност и безпристрастност;
6. защита на информацията и източниците
за нейното придобиване;
7. защита на служителите при и по повод
изпълнението на служебните им задължения;
8. сътрудничество с другите органи на
държавната власт, органите на местното
самоуправление, както и с граж даните и
юридическите лица.
(2) Върху дейността на МВР се осъществява граждански контрол от предвидените в
действащото законодателство органи.

Чл. 4. Държавните органи, организациите,
юридическите лица и гражданите са длъжни
да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при
или по повод осъществяване на определените
им със закон функции.
Чл. 5. Служителите на МВР при изпълнение
на служебните си задължения са физически
неприкосновени и се ползват с особената
закрила на закона.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Раздел І
Основни дейности
Чл. 6. (1) За осъществяване на политиките
по превенция, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита
на националната сигурност, граничен контрол,
регулиране на миграционните процеси, защита
на финансовите интереси на Европейския съюз,
пожарна безопасност и защита на населението
МВР извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и
защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации;
5. информационна;
6. контролна;
7. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
(2) За осиг у ряване на непрекъснато и
ефективно осъществяване на основните дейности в МВР се организират и осъществяват
спомагателни дейности.
Чл. 7. Други дейности на МВР могат да се
възлагат само със закон.
Раздел ІІ
Оперативно-издирвателна дейност
Чл. 8. (1) Оперативно-издирвателната дейност е дейност за предотвратяване, разкриване
и документиране на престъпления и опазване
на обществения ред в Република България.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
оперативно-издирвателните органи на МВР
чрез гласни и негласни методи и средства
съобразно компетентността им при условия
и по ред, определени със закона, с акт на
Министерския съвет и от министъра на вътрешните работи.
(3) Оперативно-издирвателната дейност
има за цел:
1. разкриване, предотвратяване и пресичане
на престъпления и други нарушения, свързани
с националната сигурност и обществения ред;
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2. установяване самоличността на лица,
подготвящи, извършващи или извършили
престъпна дейност;
3. издирване на лица, които се укриват от
привличане към наказателна отговорност или
са се отклонили от изтърпяване на наказание
по дела от общ характер, както и издирване
на безследно изчезнали лица;
4. издирване на вещи, които са предмет
или средство за извършване на престъпление
или могат да послужат за доказателство;
5. изготвяне и съхраняване на веществени
доказателствени средства и предоставянето
им на съответните органи на съдебната власт.
Чл. 9. Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност са:
1. получени данни за лица, които подготвят,
извършват или вече са извършили престъпни
деяния, когато не са достатъчни за образуване
или започване на наказателно производство;
2. получени данни за събития или действия,
създаващи заплаха за националната сигурност
или обществения ред;
3. издирване на лица, укриващи се от органите на наказателното производство или
отклонили се от изтърпяването на наложено
наказание по дела от общ характер;
4. издирване на безследно изчезнали лица
и идентифициране на трупове с неустановена
самоличност;
5. искане на органите на досъдебното производство и съда;
6. изпълнение на международни договори,
по които Република България е страна.
Чл. 10. (1) Оперативно-издирвателната
дейност се извършва чрез:
1. събиране, съхранение и обработване на
информация;
2. вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документи;
3. белязване на обекти и предмети;
4. идентифициране и издирване на лица
и предмети;
5. оперативно внедряване;
6. отправяне на предупреждения за спазване
на правовия ред;
7. контролирани доставки и доверителни
сделки;
8. извършване на насрещни проверки по
документи;
9. изследване поведението на лица и групи
в контролирана среда.
(2) Събирането на информация се осъществява чрез:
1. измерване чрез научни и технически
методи;
2. достъп до информационни фондове,
архиви или отделни документи;
3. контрол на комуникацията в мрежи или
единични комуникационни канали;
4. събиране и обработване на изображения;
5. оперативна комуникация с лица.
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(3) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез
специфични явни и неявни способи и средства,
чрез специални разузнавателни средства, както
и чрез граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР при изпълнение
на функциите им.
Чл. 11. Условията и редът за използване
на специални разузнавателни средства се
определят със закон.
Чл. 12. Органите на МВР издават български
лични документи с променени основни данни
на служители под прикритие при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното
развитие, председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и председателя на
Държавна агенция „Технически операции“.
Чл. 13. (1) При осъществяване на оперативно-издирвателната дейност органите на МВР
могат да използват доброволни сътрудници.
(2) Използването на доброволните сътрудници може да се извършва само от оперативно-издирвателните органи на МВР и
се урежда с инструкция на министъра на
вътрешните работи.
(3) Привличането и дейността на лицата
по ал. 1 се осъществяват при спазване на
следните принципи:
1. доброволност при привличането, работата
и освобождаването;
2. защита при или по повод на сътрудничеството;
3. запазване в тайна на самоличността
и другите лични данни, както и на тяхната
дейност.
(4) Данни за лица, приели доброволно
сътрудничество с органите на МВР, могат да
се предоставят на съда и прокуратурата само
след писмено съгласие на лицата във връзка
с конкретно наказателно производство и при
спазване разпоредбите на Закона за защита
на класифицираната информация.
Раздел ІІІ
Охранителна дейност
Чл. 14. (1) Охранителната дейност е дейност
по опазване на обществения ред и осигуряване
безопасността на движението по пътищата в
Република България.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
полицейските органи съобразно компетентността им чрез:
1. патрулно-постова дейност;
2. териториално обслужване на населението;
3. наблюдение на държавната граница,
специфична охранителна дейност за участие в
мерките за постигане на летищна сигурност в
обществените зони и периметъра на летищата
и прилагане на компенсиращи мерки;
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4. охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2,
обекти на МВР и дипломатически представителства;
5. осигуряване на обществения ред при
провеждане на мероприятия;
6. конвоиране и съпровождане на лица в
страната и в чужбина;
7. освобождаване на заложници, задържане
и обезвреждане на извършители на престъпления;
8. откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни
вещества;
9. извършване на физикохимическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, взривни вещества,
документи и непознати вещества.
(3) Редът и организацията за осъществяване
на дейностите по ал. 2, т. 1 – 5 се определят
с инструкции на министъра на вътрешните
работи.
Раздел ІV
Дейност по разследване на престъпления
Чл. 15. (1) Дейността по разследване на
престъпления се осъществява от разследващи полицаи и други полицейски органи при
условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) На разследващите полицаи не могат да
се възлагат други дейности извън дейността
по разследване на престъпления.
(3) При осъществяване на своите правомощия разследващите органи по чл. 52, ал. 1,
т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс
вземат решения по вътрешно убеж дение,
основано на обективно, всестранно и пълно
изследване на всички обстоятелства по делото,
като се ръководят от закона.
(4) Писмените указания на прокурора по
разследването са задължителни за разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от
Наказателно-процесуалния кодекс.
(5) Горестоящите ръководители н ямат
право да дават указания за извършването на
действия по разследването и за съставянето
на писменото мнение, както и по какъвто и да
е друг начин да се намесват в разследването.
(6) Взаимодействието на разследващите
полицаи с другите полицейски органи на
МВР се урежда със заповед на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 16. (1) Разпределението на досъдебните
производства се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение
съобразно поредността на постъпването им.
(2) Принципът на случайния подбор при
разпределението на досъдебните производства
се прилага в рамките на съответните звена.
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Раздел V
Осигуряване на пожарна безопасност и защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Чл. 17. (1) Дейността по осигуряване на
пожарна безопасност и защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации се осъществява от органите по пожарна безопасност и
защита на населението при условията и по
реда на този закон и на Закона за защита
при бедствия.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол и
превантивен контрол;
3. пожарогасителна и спасителна дейност;
4. разрешителна и контролна дейност на
търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната
безопасност;
5. оценяване на съответствието и контролна
дейност на продукти за пожарогасене;
6. неотложни аварийно-възстановителни
работи, оперативна защита при наводнения и
операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита;
7. ранно предупреждение и оповестяване
при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
8. методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт
по отношение на защитата при бедствия и
при организиране дейността на доброволните
формирования;
9. определяне на пожарните характеристики
на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо
оборудване и продукти за пожарогасене.
(3) Обхватът и съдържанието на отделните
дейности по ал. 2 се определят с правилника
по чл. 37, ал. 3.
(4) Редът за осъществяване на дейностите
по ал. 2, т. 1 – 3 се определя с наредби на
министъра на вътрешните работи.
(5) С наредбата за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 3 се определя и минималният брой служители в екип.
(6) Изискванията към продуктите за пожарогасене по ал. 2, т. 5, редът за оценяване
и удостоверяване на съответствието им с
тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене, както и редът за
осъществяване на контрол се определят с
наредба на министъра на вътрешните работи.
(7) Условията и редът за осъществяване на
дейностите по ал. 2, т. 6 се определят с инструкции на министъра на вътрешните работи.
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Раздел VІ
Информационна дейност
Чл. 18. (1) Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, използване и предоставяне
на информация на потребители от МВР, на
държавни органи, организации, юридически
лица и граждани.
(2) За осъществяване на дейността по ал. 1
се осигуряват функционирането и развитието на комуникационни и информационни
системи, взаимодействието с национални и
международни информационни системи и
защитата на информационния обмен на МВР
и други държавни органи.
Чл. 19. (1) Информационната дейност в
МВР е обща и специализирана.
(2) Общата информационна дейност е
свързана с информационно обезпечаване на
всички структури в МВР, на държавни органи,
на органи на местното самоуправление, на
юридически и на физически лица.
(3) Специализираната информационна дейност се осъществява от структури и служители
на МВР, които имат експертни и аналитични
функции, и се основава на резултатите от
изпълнението на основните дейности на МВР.
Чл. 20. (1) Информационната дейност се
основава на информация, отразена или подлежаща на отразяване в информационните
носители, изготвени от органите на МВР.
(2) Информационната дейност се основава
и на информация, изготвена и предоставена
от дру ги държавни органи, организации,
юридически лица и граждани, както и от
специализираните служби на чужди държави,
с които Република България има подписани
спогодби за сътрудничество.
Чл. 21. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като
служебна тайна, се определя със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 22. (1) Забранява се събирането на
информация за гражданите единствено по
расов признак или по етнически произход,
за политически, религиозни и философски
убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни,
философски, политически или синдикални
цели, както и относно здравето или сексуалния им живот.
(2) Забранява се предоставянето на информация на държавни органи, организации,
юридически лица и граждани от служители
на МВР извън посочения от закона ред.
Чл. 23. (1) В МВР се изготвят и разработват
информационни и аналитични документи и
продукти, предназначени за:
1. министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
2. структурите на МВР;
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3. външни потребители.
(2) Информационните и аналитичните документи и продуктите за външните потребители
се съобразяват с техните функции и задачи,
с определения им достъп до информацията и
с изискванията за получаването є.
Чл. 24. (1) В МВР се изграждат информационни фондове и звена за събиране, обработване,
систематизиране, съхраняване, анализиране,
изготвяне и предоставяне на информация.
(2) Информационните фондове се изграждат
при съответните структури на МВР съобразно
функционалната им компетентност.
(3) Информационните фондове се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при
условия и по ред, определени от министъра
на вътрешните работи.
Чл. 25. (1) За изпълнение на дейностите
си органите на МВР могат да обработват
лични данни.
(2) Органите на МВР могат да обработват
и лични данни, получени от други органи, за
целите, за които са предоставени, както и за
защита на националната сигурност, опазване
на обществения ред и противодействие на
престъпността. Тези данни се препредават
само с разрешение на органа, който ги е
предоставил.
(3) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този
закон и на Закона за защита на личните данни.
Чл. 26. При обработване на лични данни,
свързани с дейностите по защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и
провеждане на наказателното производство,
органите на МВР:
1. могат да не искат съгласието на физическото лице;
2. могат да не информират физическото
лице преди и по време на обработването на
личните му данни;
3. съхраняват данните в срокове, определени от администратора на личните данни;
4. предоставят личните данни само на органите за защита на националната сигурност
и обществения ред, на органите на съдебната
власт за нуждите на конкретно наказателно
производство, както и на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.
Чл. 27. Данните от полицейската регистрация на лицата, извършена на основание чл. 68,
се използват само за защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред.
Чл. 28. (1) Органите на МВР отказват изцяло или частично предоставянето на данни,
когато:
1. от това би възникнала опасност:
а) за националната сигурност или обществения ред;
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б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства
за нейното събиране;
2. предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово
определените дейности на органите на МВР;
3. информацията е въведена в Шенгенската
информационна система (ШИС) от друга държава, която не е позволила предоставянето є.
(2) Уведомяването на заявителите за отказа
по ал. 1 се извършва писмено, като се посочва
само правното основание. За отказ се смята
и липсата на уведомление в предвидените от
закона срокове.
(3) Отказът по ал. 1 и 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 29. (1) Администратор на лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните
данни е министърът на вътрешните работи,
който може да възлага обработването на лични
данни на определени от него длъжностни лица.
(2) Редът за обработване на лични данни
се определя с инструкция на министъра на
вътрешните работи.
Раздел VІІ
Контролна дейност
Чл. 30. (1) Контролна дейност се осъществява от органите на МВР в случаите,
определени със закон, чрез:
1. издаване, отказване и отнемане на разрешения или лицензи;
2. проверки на документи и на място;
3. гранични проверки;
4. геодезическо определяне и контрол на
линията на държавната граница и граничните знаци за недопускане на изместване или
други действия по отношение на държавната
граница;
5. проверк и за спазване на правилата
за движение по пътищата, на техническата
изправност и регистрацията на моторните
превозни средства, на водачите на моторни
превозни средства и при пътнотранспортните
произшествия;
6. проверки и провеждане на интервюта
на чужденци и граждани на Европейския
съюз, граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, граждани на Конфедерация
Швейцария, както и членовете на техните семейства, пребиваващи в Република България;
7. контрол на технологичните дейности по
изработка на българските лични документи,
чието издаване е предвидено в закон;
8. изискване на информация и документи.
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(2) Редът и организацията за осъществяване
на дейността по ал. 1, т. 3 и 5 се определят
с инструкции на министъра на вътрешните
работи.
Раздел VІІІ
Административнонаказателна дейност и предоставяне на административни услуги
Чл. 31. Административнонаказателна дейност се осъществява от органите на МВР в
предвидените от закон случаи чрез:
1. установяване на административни нарушения и налагане на административни
наказания;
2. прилагане на принудителни административни мерки.
Чл. 32. Предоставянето на административни услуги от органите на МВР се осъществява
чрез:
1. административно обслужване на чужденците и на гражданите на Европейския съюз,
гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и членовете на техните
семейства;
2. издаване, отказване издаването, отнемане, изземване и обявяване за невалидни на
български лични документи и персонализиране на български лични документи, издавани
от други оправомощени служби и ведомства.
Г л а в а

т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО
Чл. 33. Министърът на вътрешните работи:
1. представлява МВР;
2. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, граничния
контрол, регулирането на миграционните
процеси, защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз, пожарната безопасност
и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейностите и
контролиране на изпълнението им;
3. определ я стратегически приоритети,
програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР;
4. осъществява международното сътрудничество;
5. създава и закрива звена извън тези,
създадени със закона;
6. предлага проекта на бюджет на МВР;
7. разпределя и управлява финансовите и
материалните ресурси;
8. управлява човешките ресурси;
9. издава правилници, наредби, инструкции
и заповеди.
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Чл. 34. (1) При осъществяване на своите
правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и
главен секретар на МВР.
(2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него
с писмена заповед заместник-министър.
(3) При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага
от политически кабинет.
Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните
работи делегира със заповед правомощия
на своите заместници и определя техните
функции.
(2) При изпълнение на правомощията си
заместник-министрите издават заповеди.
Чл. 36. (1) Главният секретар на МВР е
висшата професионална длъжност в министерството.
(2) Главният секретар:
1. ръководи пряко планирането, организирането и контрола на основните дейности
на МВР;
2. организира взаимодействието между
отделните структури на МВР при извършване
на основните дейности;
3. организира взаимодействието на МВР
с други държавни органи и организации при
изпълнението на основните дейности;
4. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
(3) Главният секретар на МВР е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи и
се отчита за дейността си пред него.
(4) Главният секретар на МВР се назначава от Министерския съвет по предложение
на министъра на вътрешните работи за срок
5 години.
(5) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се
подпомага от заместник, който се назначава
от министъра на вътрешните работи.
(6) За главен секретар и заместник главен
секретар на МВР могат да бъдат назначавани
лица, които отговарят на изискванията за
постъпване на държавна служба в МВР и
притежават не по-малко от 7-годишен професионален стаж в службите за сигурност или
в службите за обществен ред, от които поне
една трета на ръководна длъжност.
(7) Правомощията на главния секретар се
прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при навършване на 60-годишна възраст;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията на
ал. 6;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
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6. при смърт.
(8) В случаите по ал. 7 правомощията на
главния секретар се прекратяват с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.
(9) При смърт или предсрочно прекратяване правомощията на главния секретар на
МВР Министерският съвет по предложение
на министъра на вътрешните работи определя
нов главен секретар, който довършва мандата.
(10) До определянето на нов главен секретар неговите правомощия се изпълняват от
заместник главния секретар.
Чл. 37. (1) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. административните дирекции.
(2) Структури на МВР са и Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ),
Академията на МВР (АМВР) и научноизследователските и научно-приложните институти.
(3) Устройството и дейността на структурите на МВР се уреждат с правилник, приет
от Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.
(4) С правилника по ал. 3 могат да се създават и други структури и звена.
(5) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Международни проекти“,
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“, АМВР и Медицинският
институт са юридически лица.
Чл. 38. Главните дирекции на МВР са:
1. Главна дирекция „Криминална полиция“;
2. Главна дирекция „Охранителна полиция“;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“;
4. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“.
Чл. 39. (1) Главна дирекция „Криминална
полиция“ (ГДКП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите
по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7.
(2) Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП) е национална специализирана
структура за осъществяване на дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 2, 5 – 7 и участва в осъществяването на дейността по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(3) Главна дирекция „Гранична полиция“
(ГДГП) е национална специализирана структ у ра за осъществяване на дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7 в граничната зона,
в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и
пристанища, във вътрешните морски води,
териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река
Дунав и другите гранични реки и водоеми, и
на територията на цялата страна съобразно
компетентността є, определена с правилника
по чл. 37, ал. 3.
(4) Министерският съвет определя:
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1. дълбочината на граничната ивица и
граничната зона;
2. откриването и закриването на гранични
контролно-пропускателни пунктове;
3. организацията, дейността и управление
то на граничните контролно-пропускателни
пунктове, както и взаимодействието между
службите за граничен контрол в Република
България.
(5) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за
осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 4 – 7.
Чл. 40. (1) В главните дирекции могат да
се създават дирекции, териториални звена,
отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) Териториалните звена се ръководят от
съответния директор на главна дирекция и
не се включват в структурата на областните
дирекции на МВР.
(3) Районите на действие на териториалните
звена се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи по предложение на
съответния директор на главна дирекция.
Чл. 41. (1) Главните дирекции се ръководят
от директори, които се назначават от министъра на вътрешните работи по предложение
на главния секретар.
(2) Директорите на главните дирекции са
пряко подчинени на главния секретар.
(3) Директорите на главните дирекции:
1. осъществяват общото и непосредственото
им ръководство;
2. управляват човешките ресурси;
3. представляват юридическото лице;
4. отчитат се за дейността си пред министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар.
(4) В изпълнение на правомощията си
по ал. 3 директорите на главните дирекции
издават заповеди.
(5) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции могат да се
подпомагат от заместник-директори, които
изпълняват функции по управление, възложени
им със заповед на директора.
Чл. 42. (1) Областните дирекции на МВР
се създават на териториален принцип, като
районите им на действие се определят с акт
на Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.
(2) Областните дирекции са основни структури на МВР за оперативно-издирвателна,
охранителна, контролна дейност, дейност по
разследване и административнонаказателна
дейност и за предоставяне на административни услуги.
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(3) В областните дирекции на МВР може
да се създават отдели, сектори, районни
управления (РУ), участъци и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността им.
(4) Районните управления в областните
дирекции на МВР се създават със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(5) Районите на действие на управленията
по ал. 4 се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи според състоянието на
престъпността и на обществения ред.
(6) Министърът на вътрешните работи при
условията на ал. 3 може със заповед да създава
и закрива участъци в отделни населени места
на обслужваната от районните управления
територия в рамките на утвърдения числен
състав и средства за работна заплата.
Чл. 43. (1) Областните дирекции се ръководят от директори, които се назначават от
министъра на вътрешните работи по предложение на главния секретар.
(2) Директорите на областните дирекции
са пряко подчинени на главния секретар.
(3) Директорите на областните дирекции:
1. осъществяват общото и непосредственото
им ръководство;
2. управляват човешките ресурси;
3. координират действията на структурите
на МВР при бедствия, възникнали на територията на областните дирекции;
4. представляват юридическото лице;
5. отчитат се за дейността си на министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар.
(4) В изпълнение на правомощията си по
ал. 3 директорите на областните дирекции
издават заповеди.
(5) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да
се подпомагат от заместник-директори, които
изпълняват функции по управление, възложени
им със заповед на директора.
Чл. 44. (1) Специализираният отряд за борба
с тероризма е специализирана структура на
МВР, която:
1. предотвратява и пресича терористични
действия;
2. освобождава заложници;
3. за държа и/или обезвреж да особено
опасни престъпници или престъпни групи;
4. осигурява зона за безопасност срещу
потенциални атаки чрез снайперисти;
5. открива, идентифицира и неутрализира
взривни устройства и взривни вещества, както
и разработва технически средства и способи
за извършване на тези дейности;
6. извършва физикохимическо изследване
и експертна оценка на взривни устройства
и техните елементи, на взривни вещества,
документи и непознати вещества.
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(2) В Специализирания отряд за борба с
тероризма може да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността им.
(3) Специализираният отряд за борба с
тероризма се ръководи от командир, който
се назначава от министъра на вътрешните
работи по предложение на главния секретар.
(4) Командирът е на пряко подчинение на
главния секретар на МВР.
(5) Командирът:
1. осъществява общото и непосредственото
ръководство на СОБТ;
2. управлява човешките ресурси;
3. отчита се за дейността си на министъра
на вътрешните работи, заместник-министрите
и главния секретар.
(6) В изпълнение на функциите по ал. 5
командирът издава заповеди.
Чл. 45. (1) Дирекциите и административните дирекции осъществяват основни и/или
спомагателни дейности на МВР съобразно
компетентността им, определена с правилника
по чл. 37, ал. 3.
(2) В дирекциите и административните
дирекции могат да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от
по-нисък ранг в зависимост от функциите и
дейностите им.
(3) Териториалните звена се ръководят
от съответния директор и не се включват в
структурата на областните дирекции на МВР.
(4) Районите на действие на териториалните
звена се определят със заповед на министъра
на вътрешните работи по предложение на
съответния директор.
Чл. 46. (1) Дирекциите и административните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство на дирекциите;
2. управляват човешките ресурси.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1
директорите издават заповеди.
(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции
по управление, възложени им със заповед на
директора.
(4) Директорите на дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“, освен
правомощията по ал. 1, представляват юридическото лице.
(5) Директорът на дирекция „Сигурност
на Министерството на вътрешните работи“ е
пряко подчинен на министъра на вътрешните
работи и се отчита за дейността си пред него.
Чл. 47. (1) Академията на МВР е университет, създаден с решение на Народното
събрание.
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(2) Академията на МВР е висше училище
за професионална подготовка на специалисти
и за научни изследвания за нуждите на МВР.
(3) Устройството и дейността на Академията на МВР се определят с правилник, приет
от Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.
(4) В Академията на МВР могат да се
обучават специалисти за нуждите на други
ведомства въз основа на договор, сключен
между ръководителите им.
(5) Извън случаите по ал. 4 в Академията на
МВР могат да се обучават и други български
и чуждестранни граждани за придобиване на
степени на висшето образование.
(6) Условията и редът за приемане на обучаващи се за придобиване на образователноквалификационни степени и на образователна
и научна степен на висшето образование се
определят ежегодно с наредба на министъра
на вътрешните работи съгласувано с министъра на образованието и науката.
Чл. 48. В Академията на МВР могат да се
създават основни звена, обслужващи звена и
филиали в съответствие с изискванията на
нормативната уредба в областта на висшето
образование и науката, на този закон и на
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 49. (1) Академията на МВР се ръководи
от академичен съвет и ректор.
(2) Академичният съвет е колективен орган
за ръководство на учебната и научната дейност
на академията, чиито функции се определят
с правилника по чл. 47, ал. 3.
(3) В Академията на МВР се избира общо
събрание, чийто състав и функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3.
(4) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на
служителите, изпратени на обучение от други
структури, за изпълнението на задълженията
им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния
съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с
приемането, отписването и преместването
на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до
науката и висшето образование, прилагани
в съответствие с този закон и с актовете за
прилагането му или възложени му от министъра на вътрешните работи;
4. издава заповеди;
5. представлява юридическото лице.
(5) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(6) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи
по предложение на ректора на академията.
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Чл. 50. (1) Медицинският институт на МВР
е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения.
(2) Медицинск и ят инстит у т на МВР е
научноизследователски и научно-приложен
институт за осъществяване на дейността по
здравеопазването в МВР.
(3) За осъществяване на дейността по ал. 2
в Медицинския институт на МВР се изграждат Централна експертна лекарска комисия
(ЦЕЛК), клиники, Консултативно-диагностичен блок, отделения, кабинети, медицински
служби, филиали за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
Чл. 51. (1) В МВР освен Медицинския
институт се изграждат и други научноизследователски и научно-приложни институти.
(2) Устройството и дейността на научноизследователските и научно-приложните институти, с изключение на Медицинския институт
на МВР, се определят с правилници, издадени
от министъра на вътрешните работи.
(3) В научноизследователските и научноприложните институти може да се изграждат
отдели, сектори, лаборатории, научни секции
и други звена от по-нисък ранг.
Чл. 52. (1) Нау чноизследователск ите и
научно-приложните институти се ръководят
от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство на институтите;
2. управляват човешките ресурси.
(2) Директорът на Медицинския институт
на МВР представлява юридическото лице.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1 и
2 директорите издават заповеди.
Чл. 53. В изпълнение на функциите си
ръководителите на териториалните звена на
структурите по чл. 37 издават заповеди.
Чл. 54. Районното управление на областната дирекция на МВР се ръководи от началник,
който в изпълнение на функциите си издава
заповеди.
Чл. 55. Участъкът в районно управление
се ръководи от началник, който в изпълнение
на функциите си издава заповеди.
Ч АС Т В Т ОРА
ОРГАНИ НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИ НА МВР
Чл. 56. Органи на структурите по чл. 37 и
на техните структури и звена са държавните
служители.
Чл. 57. (1) Полицейски органи са органите
на Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“,
Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции, Специализирания отряд
за борба с тероризма, дирекция „Сигурност
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на Министерството на вътрешните работи“
и звената „Общинска полиция“, които пряко
осъществяват някоя от дейностите по чл. 6,
ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7.
(2) Полицейски органи са и служителите
за осигуряване на дейностите по охрана на
обекти по чл. 92, ал. 1 и 2.
Чл. 58. (1) Органи за пожарна безопасност
и защита на населението са органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, които пряко осъществяват
дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6 и 7.
(2) Органи за пожарна безопасност и защита на населението са и служителите по
чл. 128, ал. 1.
Чл. 59. Оперативно-издирвателни органи
на МВР са държавните служители от оперативно-издирвателните звена в ГДКП, ГДГП,
областните дирекции и дирекция „Сигурност
на Министерството на вътрешните работи“.
Чл. 60. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в
АМВР и в научноизследователските и научно-приложните институти, които извършват
експертизи и експерименти и дават експертни
оценки и заключения, са органи на АМВР и
на научноизследователските и научно-приложните институти.
(2) Органи са и научноизследователските и
научно-приложните институти и Централната
експертна лекарска комисия при Медицинския
институт на МВР, когато издават разрешения
и дават експертни заключения.
(3) Когато за извършването на екпертиза
е определен служител на МВР, ведомствата и
органите, назначили експертизата, заплащат
на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски.
Г л а в а

п е т а

ПРАВОМОЩИЯ
Раздел І
Правомощия на полицейските органи
Чл. 61. (1) За осъществяване на общата
превенция на правонарушенията полицейските органи разработват и осъществяват
комплекс от мероприятия за установяване и
отстраняване на причините и условията за
тяхното извършване.
(2) За осъществяване на индивидуалната
превенция на правонарушенията полицейските
органи извършват действия по отношение на
лица, за които има достатъчно основание да
се предположи, че ще извършат престъпни
или други противоправни действия, които
застрашават обществения ред.
(3) За предотвратяване на замислени или
подготвени престъпления полицейските органи разработват и осъществяват мероприятия
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за установяване на лицата, замислили или
подготвящи престъпления, и тяхното разубеждаване.
(4) За пресичане на престъпления полицейските органи осъществяват мероприятия за
преустановяване на изпълнителното деяние,
предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните
размери.
Чл. 62. (1) В изпълнение на дейностите по
този закон министърът на вътрешните работи
по предложение на ръководителите на структурите по чл. 37 издава писмени заповеди
за въвеждане на временни ограничения за
извършване на дейности, ако те застрашават
националната сигурност или обществения ред.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават:
1. за предотвратяване извършването на
престъпления или нарушения на обществения
ред на определени обществени места;
2. при безредици или при непосредствена
опасност от възникването им;
3. при провеждане на карантинни мероприятия по предложение на здравните органи.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат
при стачки, събрания, митинги и манифестации, провеждани по установения ред.
(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява
незабавно кметът на общината или кметът
на кметство. Заповедите се разгласяват чрез
средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин.
(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват
от засегнатите лица и организации в 7-дневен
срок чрез министъра на вътрешните работи
пред Върховния административен съд. Министърът на вътрешните работи може да отмени
заповедта си в срок до 24 часа от получаване
на жалбата, а ако не намери основания за това,
я изпраща незабавно в съда. Съдът разглежда
жалбата в открито заседание и се произнася
в тридневен срок от постъпването є.
(6) Действието на заповедите се прекратява
с изтичането на техния срок, след отпадане
на основанията за издаването им или с решението на съда по ал. 5.
Чл. 63. (1) Дейността на полицейските
органи по противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред може да се
подпомага от извънщатни сътрудници.
(2) Извънщатните сътрудници нямат правомощия на полицейски органи.
(3) Изискванията към извънщатните сътрудници, редът за вписването им, техните
функции, редът за координация и ръководство
на дейността им се определят с наредба на
министъра на вътрешните работи.
(4) При осъществяне на дейността си извънщатните сътрудници се легитимират с
карта, чиито вид, форма и ред за издаване и
ползване се определят с наредбата по ал. 3.
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(5) За осъществяване на дейността по ал. 1
на извънщатните сътрудници не се заплаща
възнаграждение.
(6) Главните и областните дирекции водят
списък на извънщатните сътрудници.
Чл. 64. (1) Полицейските органи могат да
издават разпореждания до държавни органи,
организации, юридически лица и граждани,
когато това е необходимо за изпълнение на
възложените им функции. Разпорежданията
се издават писмено или устно.
(2) При невъзможност да се издадат писмено
или устно разпорежданията могат да се издават
чрез действия, чийто смисъл е разбираем за
лицата, за които се отнасят.
(3) При изпълнение на функциите по контрол на правилата за движение по пътищата
разпорежданията могат да се издават чрез
положение на тялото и/или ръцете, действия
или знаци, посочени в закон.
(4) Разпорежданията на полицейския орган
са задължителни за изпълнение, освен ако
налагат извършването на очевидно за лицето
престъпление или нарушение.
(5) Разпореждането, издадено в писмена
форма, съдържа следните реквизити:
1. наименование на органа, който го издава;
2. адресат на разпореждането;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и
срокът за изпълнението;
5. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва;
6. дата на издаване и подпис на лицето,
изда ло разпореж дането, с означаване на
длъжността му.
(6) Разпорежданията, издадени в писмена
форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 65. (1) Полицейските органи предупреж дават устно или писмено лицето, за
което има достатъчно данни и се предполага,
че ще извърши престъпление или нарушение
на обществения ред.
(2) За писменото предупреждение се съставя
протокол, с който лицето се предупреждава
за отговорността, която се предвижда при
извършване на съответното престъпление или
нарушение на обществения ред.
(3) Протоколът за пред у преж дение се
съставя в присъствието на лицето и на един
свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган,
лицето и свидетеля. Отказът на лицето да го
подпише се удостоверява с подписа на свидетеля. В случаите на домашно насилие копие
от протокола за предупреждение се предоставя
на пострадалото лице при поискване.
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Чл. 66. (1) При установяване на условия и
причини за извършването на престъпления
и други нарушения на обществения ред полицейските органи вземат мерки за отстраняването им.
(2) Когато други органи или организации
са компетентни да вземат мерките по ал. 1,
полицейските органи ги уведомяват писмено
за това.
(3) Компетентните органи по ал. 2 са длъжни в едномесечен срок писмено да уведомят
полицейските органи за взетите мерки.
Чл. 67. Полицейските органи предотвратя ват, п реси чат, разк ри ват и разслед ват
престъпления.
Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват полицейска регистрация на лица, които
са привлечени като обвиняеми за извършено
умишлено престъпление от общ характер.
Органите на досъдебното производство са
длъжни да предприемат необходимите мерки
за извършване на регистрацията от полицейските органи.
(2) Полицейската регистрация е вид обработване на лични данни за лицата по ал. 1,
която се осъществява при условията на този
закон.
(3) За целите на полицейската регистрация
полицейските органи:
1. събират за лицата личните им данни,
посочени в чл. 18 от Закона за българските
лични документи;
2. дактилоскопират и фотографират лицата;
3. изземват образци за ДНК профил на
лицата.
(4) За извършване на действията по ал. 3,
т. 1 съгласието на лицето не се изисква.
(5) Лицата са длъжни да оказват съдействие,
да не пречат и да не възпрепятстват полицейските органи при извършване на действията
по ал. 3. При отказ на лицата действията по
ал. 3, т. 2 и 3 се извършват принудително с
разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд.
(6) Полицейската регистрация се снема въз
основа на писмена заповед на администратора
на лични данни или на оправомощени от него
длъжностни лица служебно или след писмено
мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. регистрацията е извършена в нарушение
на закона;
2. наказателното производство е прекратено
с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3 от
Наказателно-процесуалния кодекс;
3. наказателното производство е приключило с влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание;
5. лицето е починало, като в този случай
искането може да бъде направено от неговите
наследници.
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(7) Редът за извършване и снемане на полицейската регистрация се определя с наредба
на Министерския съвет.
Чл. 69. (1) Полицейските органи могат да
призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им с този
закон правомощия.
(2) Полицейските органи писмено уведомяват граж даните за призоваването. В
съобщението изрично се посочват целта на
призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването
може да се извършва по телефон или факс.
Призоваването по телефон или факс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което
го е извършило.
Чл. 70. (1) Полицейските органи могат да
извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило
престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при
образу ва но а дм инис т рат ивнона казат елно
производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и
пребиваване в страната;
4. на контролен пункт, организиран от
полицейските органи;
5. по искане на друг държавен орган за
оказване на съдействие при условия и по ред,
предвидени в закон.
(2) Установяването на самоличността се
извършва чрез представяне на документ за
самоличност на лицето, сведения на граждани
с установена самоличност, които познават
лицето, или по друг начин, годен за събиране
на достоверни данни.
Чл. 71. (1) Полицейските органи могат да
извършват действия по идентификация на
лице, когато:
1. самоличността на едно лице не може
да бъде установена по реда на чл. 70, ал. 2;
2. лицето е извършило престъпление или
съществуват данни, че е извършило престъпление;
3. чужденец, търсещ закрила по Закона
за убежището и бежанците, е влязъл не по
законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България.
(2) Действията по идентификация включват:
1. снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете;
2. фотографиране на лицето;
3. установяване на външни белези;
4. измервания и изземване на образци за
сравнителни изследвания;
5. изземване на образци от биологичен
произход за сравнителна ДНК идентификация.
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(3) За извършване на действията по ал. 2
се прилага чл. 68, ал. 5.
(4) Когато основанията по чл. 70, ал. 1
отпаднат, полицейските органи служебно или
по искане на лицето унищожават събраните
материали.
Чл. 72. (1) Полицейските органи могат да
задържат лице:
1. за което има данни, че е извършило
престъпление;
2. което след надлежно предупреждение
съзнателно пречи на полицейски орган да
изпълни задължението си по служба;
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения
ред или излага живота си или живота на други
лица на явна опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините,
посочени в чл. 70;
5. което се е отклонило от изтърпяване
на наказанието лишаване от свобода или
от местата, където е било задържано като
обвиняем в изпълнение на разпореждане на
орган на съдебната власт;
6. обявено за издирване с цел задържане,
както и по искане на друга държава във връзка
с неговата екстрадиция или в изпълнение на
Европейска заповед за арест;
7. в други случаи, определени със закон.
(2) В случаите по ал. 1 лицето може да
бъде настанено в помещение за настаняване
на задържани лица и спрямо него могат да
бъдат взети мерки за лична сигурност, ако
поведението му и целите на задържането
налагат това.
(3) Когато задържаното лице не владее
български език, то незабавно се информира
за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(4) Задържаното лице има право да обжалва
пред съда законността на задържането. Съдът
се произнася по жалбата незабавно.
(5) От момента на задържането си лицето
има право на защитник.
(6) За задържането съответният орган е
длъжен незабавно да уведоми лице, посочено
от задържания.
(7) Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основанието
за задържането е отпаднало.
(8) Задържаните непълнолетни лица се
настаняват в специални помещения отделно
от задържаните пълнолетни лица.
(9) Редът за осъществяване на задържане,
оборудването на помещенията за настаняване
на задържани лица и редът в тях се определят с инструкция, издадена от министъра на
вътрешните работи.
Чл. 73. На лицето, задържано при условията на чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4, не могат да
му бъдат ограничавани други права освен

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

правото на свободно придвижване. Срокът на
задържането в тези случаи не може да бъде
повече от 24 часа.
Чл. 74. (1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се
издава писмена заповед за задържане.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на
служителя, издал заповедта;
2. основанията за задържането;
3. данни, индивидуализиращи задържаното
лице;
4. датата и часът на задържането;
5. ограничаването на правата на лицето
по чл. 73;
6. правото му:
а) да обжалва пред съда законността на
задържането;
б) на адвокатска защита от момента на
задържането;
в) на медицинска помощ;
г) на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
д) да се свърже с консулските власти на
съответната държава, в случай че не е български гражданин;
е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
(3) Задържаното лице попълва декларация,
че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни
правата си по ал. 2, т. 6, букви „б“ – „е“. Заповедта се подписва от полицейския орган и
от задържаното лице.
(4) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се
удостоверява с подписа на един свидетел.
(5) Заповедта за задържане се вписва в
специален регистър.
(6) Копие от заповедта се връчва на задържаното лице срещу подпис.
Чл. 75. (1) При извършване на задържане
по чл. 72 полицейските органи вземат мерки
за осигуряване на личната си безопасност.
(2) Мерките по ал. 1 се изразяват в извършване на проверка на лицето за наличие на
опасни за живота и здравето предмети или
вещи и готовност на проверяващия полицейски
орган във всеки момент да въздейства върху
задържаните лица с предупреждение, сила,
помощни средства или оръжие.
Чл. 76. (1) Полицейските органи могат да
конвоират на територията на страната и извън
нея следните лица:
1. по отношение, на които е постановен
акт за принудително довеждане от разследващ
полицай по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. задържани лица по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4,
6 и 7;
3. с наложено от съда наказание „задържане в териториална структура на МВР“ при
условията и по реда на Закона за опазване на
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обществения ред при провеждането на спортни
мероприятия и „задържане до 15 денонощия
в структурно звено на Министерството на
вътрешните работи“ по реда на Указ № 904
за борба с дребното хулиганство.
(2) Извън случаите по ал. 1 полицейските
органи могат да конвоират лица, когато това
изрично е предвидено в закон.
(3) Ведомствата и органите, възложили
конвоирането, осигуряват необходимите документи и финансови средства за осъществяване
на конвойната дейност.
(4) Организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност се определят
с инструкция на министъра на вътрешните
работи.
Чл. 77. (1) Полицейските органи могат да
съпровождат на територията на страната и
извън нея:
1. лица, спрямо които е приложена мярка
за административна принуда;
2. малолетни и непълнолетни лица.
(2) Организацията и редът за съпровождане
на лица по ал. 1, т. 1 се определят с инструкция
на министъра на вътрешните работи.
(3) Организацията и редът за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
се определят с инструкция на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 78. Съпровож дането на чу ж денци,
подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република
България, се осъществява в съответствие със
закон или международен договор, по който
Република България е страна.
Чл. 79. При осъществяване на охранителна
дейност от полицейските органи, изпълняващи
разпореждане или оказващи съдействие за
освидетелстване или задължително лечение
на болни лица, се предоставят специализиран
транспорт и медицинско лице от лечебното
или здравното заведение, което осигурява
медицинското обслужване.
Чл. 80. (1) Полицейските органи извършват
обиск на лице:
1. задържано при условията на чл. 72, ал. 1;
2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
3. заварено на място, където е извършено
престъпление или нарушение на обществения
ред, когато има достатъчно данни, че у него
се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
4. за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.
(2) Обиск може да бъде извършен само от
лице, което принадлежи към пола на обискирания.
Чл. 81. (1) Полицейските органи могат да
проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 2 и 4,
чл. 71, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 72, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7;
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2. когато са налице достатъчно данни,
че се укриват вещи, свързани с извършено
престъпление или нарушение;
3. прeди съпровождане или настаняване
в специален дом за временно настаняване
на чужденци, когато е приложена мярка за
административна принуда по ред, определен
в закон;
4. в други случаи, определени със закон.
(2) Полицейските органи могат да извършват проверка на превозно средство, кораб,
въздухоплавателно средство, контейнер и на
вещите, превозвани в тях, когато:
1. има данни за извършено престъпление
или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на
специфичен контрол.
(3) Редът и условията за извършване на
проверката по ал. 1 и 2 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
Чл. 82. (1) За всеки случай на извършен
обиск или проверка по чл. 81 полицейският
орган съставя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от
полицейския орган, от един свидетел и от
съответното лице, на което се предоставя
екземпляр от него.
(3) Обискът и проверката по чл. 81 се извършват по начин, който не уронва честта и
достойнството на гражданите.
Чл. 83. (1) Полицейските органи могат да
извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в
тяхно отсъствие само когато:
1. следва да се предотврати непосредствено
предстоящо или започнало тежко престъпление;
2. са налице данни, че в помещението се
укрива лице, извършило тежко престъпление;
3. е необходимо оказване на неотложна
помощ на лица, чийто живот, здраве или
лична свобода се намира в опасност или са
налице други случаи на крайна необходимост.
(2) След приключване на проверката полицейските органи са длъжни да съставят
протокол, в който се посочват:
1. името и длъжността на служителя и
неговата месторабота;
2. самоличност та на собственика или
обитателя;
3. основанието за проверката;
4. времето и мястото на извършването є;
5. резултатите от нея.
(3) Протоколът се подписва от полицейския
орган, от един свидетел и от собственика
или обитателя на помещението, когато той
присъства. Отказът на собственика или обитателя да подпише протокола се удостоверява
с подпис на свидетеля.
(4) Копие от протокола се предоставя на
собственика или обитателя на помещението.
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(5) За извършената проверка незабавно се
уведомява съответният прокурор.
(6) Редът и условията за извършване на
проверката по ал. 1 се определят с инструкцията по чл. 81, ал. 3.
Чл. 84. (1) Полицейските органи могат да
изземват временно вещ, за която има сигнал
за издирване в ШИС и/или в информационите
фондове на Международната организация на
криминалната полиция (Интерпол).
(2) Лицето, в което се намира издирваната
по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде доброволно. За доброволното предаване на вещта
се съставя протокол, който се подписва от
лицето, което предава откритата вещ. Копие
от протокола се предоставя на лицето.
(3) При отказ на лицето да предаде вещта
по ал. 1 тя се изземва, за което се съставя
протокол. Протоколът се подписва от лицето,
в което е открита вещта, и от един свидетел.
Копие от протокола се предоставя на лицето.
(4) Отказът или невъзможността на лицето
да подпише протокола по ал. 2 или 3 се удостоверява с подпис на един свидетел.
(5) За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответната структура на
МВР, в която е предадена или иззета.
(6) След съставяне на протокола по ал. 2 или
3 той се представя незабавно, но не по-късно
от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в
окръжната прокуратура по местопредаването
или изземването на вещта. За предаването
или изземването се уведомява държавата
членка, въвела сигнала за издирване в ШИС
и/или в Интерпол.
(7) Уведомяването на държавата членка,
въвела сигнала за издирване в ШИС и/или
в Интерпол, се извършва от компетентна
специализирана структура на МВР.
(8) Ако в срок до 60 дни не постъпи молба за правна помощ или искане за връщане
от държавата членка, въвела сигнала, вещта
се връща на лицето, от което е приета или
иззета, в 5-дневен срок с постановление на
окръжната прокуратура по местопредаването
или изземването на вещта, освен ако:
1. тя е предмет или средство за извършване
на престъпление на територията на Република
България;
2. тя e доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването є може да затрудни наказателно производство, образувано
в Република България;
3. притежаването є е забранено от законите
на Република България.
(9) В случаите по ал. 8, т. 1 – 3 вещта
се предава по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за целите на наказателното
производство.
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(10) Открита изгубена вещ, обявена за
издирване, се предава на държавата членка,
въвела сигнала за издирването є в ШИС и/
или в Интерпол, освен в случаите по ал. 8,
т. 1 – 3.
(11) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, за която не постъпи молба за правна
помощ или искане за връщане от държавата
членка, въвела сигнала за издирването є в
ШИС и/или в Интерпол в срока по ал. 8, се
смята за изоставена в полза на държавата.
(12) При предаване или изземване на празни
бланки за официални документи, издадени
лични документи, включително обявените за
недействителни документи за самоличност,
свидетелства за управление на моторно превозно средство и документи за пребиваване,
както и документи за регистрация на моторни
превозни средства и регистрационни табели,
включително обявените за недействителни, ако
не попадат в категориите по ал. 8, т. 1 – 3, се
предават по установения ред на съответното
дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа,
с постановление на окръжната прокуратура
по местопредаване или изземване на вещта.
Чл. 85. (1) При изпълнение на служебните
си задължения полицейските органи могат да
използват физическа сила и помощни средства
само когато това е абсолютно необходимо при:
1. противодействие или отказ да се изпълни
законно разпореждане;
2. задържане на правонарушител, който
не се подчинява или оказва съпротива на
полицейски орган;
3. конвоиране на лице или при опит то
да избяга, да посегне на своя живот или на
живота и здравето на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни
органи или длъжностни лица, включително
на контрольорите на Европейската комисия,
на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
5. нападения срещу граждани и полицейски органи;
6. освобождаване на заложници;
7. групови нарушения на обществения ред;
8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
9. освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган;
10. вземане на мерки за осигуряване на
лична безопасност по чл. 75, ал. 2.
(2) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне
и доставка на кореспонденция и материали,
съдържащи класифицирана информация, имат
право да използват физическа сила и помощни
средства при опит за нерегламентиран достъп
до кореспонденцията или материалите само
когато това е абсолютно необходимо.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(3) Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически
вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни – кучета
и коне; халосни патрони, патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми; устройства
за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения,
светлинни и звукови устройства с отвличащо
въздействие; водометни и въздухоструйни
машини; бронирани машини и хеликоптери.
(4) Редът за употреба на помощни средства се определя с наредба на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 86. (1) Физическа сила и помощни
средства се използват след предупреждение
с изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници.
(2) Използването на физическа сила и
помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението
на обществения ред и личността на правонарушителя.
(3) В случаите по чл. 85 полицейските
органи използват само абсолютно необходимата сила.
(4) При използването на физическа сила
и помощни средства полицейските органи
вземат всички мерки за опазване живота и
здравето на лицата, срещу които са насочени.
(5) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане на законната му цел.
(6) Забранява се използването на физическа
сила и помощни средства по отношение на
видимо малолетни лица и бременни жени.
Забраната не се отнася за случаите на масови
безредици, когато са изчерпани всички други
средства.
(7) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо
или извършило ненасилствено деяние, ако
лицето не представлява опасност за живота
и здравето на другиго.
Чл. 87. (1) Полицейските органи могат да
използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо:
1. при въоръжено нападение или заплаха
с оръжие;
2. при освобождаване на заложници и
отвлечени лица;
3. след предупреждение при задържане на
лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива
или се опитва да избяга;
4. след предупреждение за предотвратяване
бягство на лице, задържано по съответния ред
за извършено престъпление от общ характер;
5. при вземане на мерки за осигуряване на
лична безопасност по чл. 75, ал. 2.
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(2) При използване на оръжие полицейските органи са длъжни да направят всичко
възможно да запазят живота на лицето, срещу
което е насочено, и да не застрашават живота
и здравето на други лица.
(3) Полицейските органи могат да употребяват оръжие без предупреждение при
осъществяване на граничното наблюдение:
1. при въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива.
(4) При осъществяване на граничното наблюдение в пределите на вътрешните морски
води и териториалното море на Република
България полицейските органи имат право
да употребяват оръжие и в случаите, предвидени в Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България.
(5) Полицейските органи преустановяват
употребата на оръжие незабавно след постигането на законната є цел.
(6) Забранява се употребата на оръжие за
задържане или предотвратяване бягството на
лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява
опасност за живота и здравето на другиго.
(7) След използване на оръжие полицейските органи изготвят доклад.
Ч л. 88 . П ла н и ра не т о и кон т рол ът на
използването на физическа сила, помощни
средства и оръжие от полицейските органи
в случаите по чл. 85 – 87 включва мерки за
постигане на законната цел при минимален
риск за живота и здравето на гражданите.
Чл. 89. (1) При освобождаване на заложници, при задържане или обезвреждане на
извършители на особено опасни престъпления,
когато те оказват или са склонни да окажат
въоръжена съпротива, и съобразно конкретната оперативно-тактическа обстановка полицейските органи имат право да:
1. използват специални защитни средства,
гарантиращи тяхната лична безопасност и
прикритие на самоличността им;
2. отцепват райони, да спират или отклоняват движението на пътни превозни средства и
временно да прекъсват телекомуникационни
връзки;
3. охраняват органи на МВР, държавни
органи и организации при изпълнение на
функциите им.
(2) Самоличността на служителите, изпълняващи дейностите по ал. 1, се запазва в тайна.
(3) Използването на служителите, изпълняващи дейностите по ал. 1, се разрешава с
писмена заповед на главния секретар на МВР
за всеки конкретен случай.
(4) В неотложни случаи използването по
ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези
случаи писмената заповед се издава не покъсно от 24 часа.
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(5) Редът за осъществяване на дейностите
по ал. 1 се определя с правила, утвърдени от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 90. При осъществяване на дейностите
по чл. 14, ал. 2, т. 8 полицейските органи
могат да блокират с технически средства
осъществяването на електронни съобщения.
Чл. 91. (1) Полицейските органи могат да
използват средства за явно наблюдение за:
1. превенция и противодействие на престъпления и други нарушения и опазване на
обществения ред;
2. контрол по спазване на правилата за
движение по пътищата, управление на пътния трафик и подобряване безопасността на
движение по пътищата;
3. охрана на държавна и общинска собственост;
4. други случаи, посочени в закон.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да бъдат
използвани за наблюдение във вътрешността
на жилищни сгради.
(3) Използването на средства за явно наблюдение се разгласява по подходящ начин,
включително чрез поставяне на указателни
табели, публикации в средствата за масово
осведомяване и в интернет.
(4) Информацията по ал. 1 може да се използва само за извършване на превантивна
дейност и за разкриване на престъпления и
други нарушения на обществения ред.
(5) Редът за използване на техническите
средства за явно наблюдение по ал. 1 се определя с правила, утвърдени от министъра на
вътрешните работи.
Чл. 92. (1) За охрана на стратегически
обекти от полицейски органи може да се
сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(2) Министерството на вътрешните работи
може да сключва договори със заинтересованите лица за охрана, включително и със
сигнално-охранителна техника, от полицейските органи на:
1. обекти, ползвани или собственост на
държавна структура, която има функции във
връзка с осъществяване на държавна власт;
2. държавни недвижими културни ценности по смисъла на Закона за културното
наследство;
3. обекти, ползвани или собственост на
държавни музеи по смисъла на Закона за
културното наследство.
(3) За охрана от полицейските органи на
спортни състезания или други масови прояви,
съпровождане на официални лица или товари,
както и на други мероприятия или дейности с
краткосрочен характер, може да се сключват
договори между МВР и заинтересованите лица.
(4) Договорите по ал. 1 се сключват от
структурите по чл. 37 след разрешение на
министъра на вътрешните работи.
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(5) Договорите по ал. 2 се сключват от
структурите по чл. 37 след разрешение на
Министерския съвет.
(6) Разрешение от министъра на вътрешните работи не се изисква при сключване на
договори по ал. 3.
(7) За осигуряване на дейностите по охрана на обекти от полицейски органи по ал. 1
и 2, извън определената обща численост на
МВР в основната структура по чл. 37, която
е страна по договора, могат да се назначават
служители за срока на неговото действие.
(8) Служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по ал. 1 и 2 се
назначават и служебните им правоотношения
се прекратяват по реда на този закон за срока
на действие на договора, като не се включват
в определената обща численост на МВР.
(9) Приходите и разходите от дейностите
по ал. 1 – 3 се отчитат по бюджета на МВР.
Чл. 93. Главните и областните дирекции
на МВР могат да сключват договори за извършване на:
1. охранително обследване на обектите;
2. обучение на служителите от звената за
самоохрана, осъществяващи дейност по Закона
за частната охранителна дейност.
Чл. 94. (1) За опазване на обществения
ред, охраната на обекти, безопасността на
движението по пътищата и осъществяване на
контролната и административнонаказателната
дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България
могат да се изграждат по реда на чл. 92, ал. 1
звена „Общинска полиция“. Контролът и методическото ръководство върху дейността на
звената „Общинска полиция“ се осъществяват
от съответните областни дирекции и районни
управления на МВР.
(2) За осигуряване на дейностите по ал. 1 в
основната структура по чл. 37, която е страна
по договора, се назначават служители за срока
на неговото действие.
(3) Служителите в звената „Общинска полиция“ се назначават и служебните им правоотношения се прекратяват по реда на този
закон, като не се включват в определената
обща численост на МВР.
(4) Ръководството, организацията на звената „Общинска полиция“, правомощията на
техните служители, както и редът за взаимодействие със структурите на МВР се определят
с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 95. Полицейските органи могат да
настаняват в специални домове за временно
настаняване чужденци, подлежащи на принудително отвеждане до границата на Република
България или на експулсиране.
Чл. 96. Полицейските органи наблюдават,
установяват и контролират обекти и лица, за
които има данни, че подготвят, извършват или
са извършили престъпления, включително в
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случаите на организирана престъпна дейност
на местни и транснационални престъпни групи
или организации.
Чл. 97. Полицейските органи получават
съдействие и организират прикриването на
служители и тяхната дейност в държавни органи, организации и юридически лица по ред,
определен с наредба на Министерския съвет.
Чл. 98. За осъществяване на контрол за
спазване на правилата за движение по пътищата полицейските органи могат да използват
централизирана електронна система и автоматизирани технически средства.
Чл. 99. Полицейските органи организират
или осъществяват пилотиране и съпровождане
на официални лица, делегации и товари по
ред, определен от министъра на вътрешните
работи.
Чл. 100. При осъществяване на дейностите по чл. 14, ал. 2, т. 4 полицейските органи
имат право да:
1. разполагат сили и средства, да изграждат,
използват и снемат инженерно-технически
съоръжения и други средства за охрана;
2. отцепват райони, да ограничават временно или да забраняват движението на лица и
транспортни средства;
3. ползват или да прекъсват комуникационни връзки след съгласуване с компетентните органи – при осъществяване на охрана
на специални товари, опасни товари и ценни
пратки на територията на страната.
Ч л. 101. (1) Ох раната на обек т и те по
чл. 14, ал. 2, т. 4 може да се осъществява със
системи за физическа защита, които могат
да включват персонал за физическа защита,
физически бариери, сигнално-охранителни и
известителни системи, системи за контрол
на достъпа и системи за видеонаблюдение,
охранително осветление, комуникационни
средства, транспортни средства, служебни
животни, съответно оборудвани служебни
помещения и други.
(2) Редът и условията за приемането на
обектите по чл. 14, ал. 2, т. 4 за охрана се
определят със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 102. (1) За осъществяване на граничен
контрол полицейските органи:
1. разполагат сили и средства, изграждат,
използват и снемат инженерни съоръжения,
електронни, технически и други средства;
2. извършват гранични проверки на лицата,
предметите в тяхно владение и превозните
средства и не допускат преминаването им
през граничните контролно-пропускателни
пунктове, когато те не отговарят на условията,
предвидени в нормативен акт, или са налице
мерки, ограничаващи движението им през
държавната граница;
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3. спират, извършват проверки и задържат
български и чуждестранни кораби и плавателни средства, нарушили правилата за мирно
преминаване, спиране и пребиваване в териториалното море, вътрешните морски води,
прилежащата зона, континенталния шелф и
българската част на река Дунав;
4. спират, извършват проверки и задържат
български и чуждестранни въздухоплавателни
средства при констатиране на нарушения на
режима на движение през границите и при
застрашаване сигурността на полета съвместно с компетентните звена по Закона за
гражданското въздухоплаване;
5. извършват самостоятелно проверки в
граничната зона на лица и превозни средства,
както и на вещите и на стоките, които се
пренасят или превозват от тях, включително
на тези, подлежащи на митнически надзор и
контрол, като при констатирано митническо
нарушение уведомяват незабавно митническите власти;
6. задържат извършители на контрабанда, незаконно пренесени товари и превозни
средства, преминали извън установените за
целта места, и извършват проверки съвместно
с митническите органи;
7. ограничават временно или забраняват
движението на лица и транспортни средства
в зоните и обектите по чл. 39, ал. 3 при
осъществяване на оперативно-издирвателна
дейност за задържане на лица и транспортни
средства и ако съществува опасност за живота
и здравето на хората;
8. приемат, придружават и предават нарушители на държавната граница от и на
съседните гранични органи и други държави
в съответствие със закона и с международните договори, по които Република България
е страна;
9. поставят и използват технически средства
за наблюдение и заснемане, резултатите от
които могат да се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или
нарушения, включително за предотвратяване
и разкриване на незаконно преминаване на
държавната граница, на престъпления или
нарушения на територията на граничните
контролно-пропускателни пунктове, насочени срещу паспортно-визовия режим, или на
заплахи за сигурността на личния състав,
сградите и съоръженията на службата;
10. настаняват принудително в помещения
за настаняване на задържани лица или в специални домове чужденци, нарушили режима
на движение през границите и подлежащи
на принудително отвеждане до границата
или на експулсиране, по ред, определен със
закон, като на лицата не могат да се ограничават други права освен правото на свободно
придвижване;
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11. контролират и извършват проверка на
лица, багажи и превозни средства за наличието
на взривни вещества, оръжия, боеприпаси,
пиротехнически изделия, ядрени материали
и други радиоактивни източници при преминаване на държавната граница;
12. проследяват и регистрират движението
на кораби и плавателни средства в транзитно
(мирно преминаване) или вътрешно плаване в
териториалното море на Република България
и в българската част на река Дунав;
13. използват въздухоплавателни средства,
като регистрацията и осигуряването на авиационната им безопасност се осъществяват по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и издадените
въз основа на него актове;
14. използват интегрирани и автоматизирани системи за наблюдение.
(2) В граничната зона органите на ГДГП
самостоятелно и съвместно с други органи
могат да организират временни контролни
пунктове за осъществяване на гранично наблюдение.
(3) Организацията, редът и условията за
използването на въздухоплавателните средства
се определят с инструкция на министъра на
вътрешните работи.
(4) Граничен контрол може да се извършва
и на територията на друга държава, когато
това е предвидено в международен договор,
по който Република България е страна, в
движещ се влак или на борда на плавателно
средство по повод предстоящо или осъществено преминаване на държавната граница.
(5) Полицейските органи, извършващи
граничен контрол, могат да извършват предварителна гранична проверка на борда на
въздухоплавателно средство.
Чл. 103. (1) Полицейските органи, извършващи граничен контрол, могат да изискват от
транспортните и туроператорските дружества,
които осъществяват международна търговска
дейност, предоставянето на:
1. разписания, списъци на пътници и друга
информация, която се отнася до граничния
контрол;
2. достъп до техни помещения, съоръжения
и транспортни средства, когато това се налага
за осъществяване на граничен контрол.
(2) Командирите на български и чуждестранни въздухоплавателни средства при изпълнение на международни полети са длъжни
да излитат и кацат на граждански летища за
обществено ползване, обслужващи международни превози.
Чл. 104. Полицейските органи, извършващи
граничен контрол, осъществяват сътрудничество и взаимодействие с други държавни
органи по ред, определен с инструкция на
министъра на вътрешните работи и ръководителя на съответното ведомство.
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Чл. 105. При осъществяване на дейността
си по регулиране на миграционните процеси
и административния контрол върху пребиваването в Република България полицейските
органи:
1. издават, отказват или отнемат разрешения за пребиваване;
2. продължават срока на пребиваване на
чужденците в Република България;
3. осъществяват съгласувателни процедури с Министерството на външните работи
за издаване на разрешения за пребиваване
в Република България и с Министерството
на правосъдието за целите на съвместната
процеду ра по предоставяне на българско
гражданство;
4. противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта;
5. осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз,
гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, гражданите на Конфедерация
Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз
и членовете на техните семейства.
Чл. 106. За целите на международното
полицейско сътрудничество полицейските
органи:
1. осъществяват, координират и контролират обмена на полицейска информация, както
и информация относно приложени мерки за
административна принуда;
2. ползват, въвеждат, актуализират и заличават сигнали в ШИС;
3. предават лица и вещи въз основа на
международни договори, по които Република
България е страна;
4. ползват информационните фондове на
Интерпол и на Европейската полицейска
служба (Европол).
Чл. 107. При изпълнение на своите правомощия полицейските органи са длъжни
да не унижават честта и достойнството на
гражданите и да зачитат техните права и
законни интереси.
Раздел ІІ
Обмен на информация или данни с компетентни органи на държави – членки на
Европейския съюз, с цел предотвратяване,
разкриване и разследване на престъпления
Чл. 108. (1) По реда на този раздел МВР
чрез компетентна специализирана структура
осъществява опростен обмен на информация
или данни с компетентните правоприлагащи
органи на държавите – членки на Европейския
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съюз, и държавите, прилагащи Шенгенското законодателство, с цел предотвратяване,
разкриване и разследване на престъпления.
(2) Министерството на вътрешните работи
чрез компетентна специализирана структура
може да предоставя:
1. информация или данни от информационните фондове на министерството;
2. информация или данни, получени от
други държавни органи или органи на местното самоуправление, от юридически или
физически лица.
(3) Обменът на информация или на данни с
компетентните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, и държавите, прилагащи
Шенгенското законодателство, се извършва
при спазване на условията и реда за достъп
до тях съгласно действащото законодателство и международните договори, по които
Република България е страна, както и при
спазване изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация и Закона за
защита на личните данни.
Чл. 109. Прилагането на този раздел не
създава задължение за събиране и съхранение
на информация или данни единствено с цел
да се предоставят на компетентните органи
на други държави членки.
Чл. 110. (1) Предоставяне на исканата информация или данни може да бъде отказано,
когато са налице достатъчно основания да
се предположи, че съществува опасност да:
1. се създадат условия за заплаха за националната сигурност и обществения ред;
2. се попречи на действия по разследване
или на събиране на данни с цел образуване
на наказателно производство;
3. се застраши сигурността на физическо
лице.
(2) Освен в случаите по ал. 1 може да бъде
отказано предоставяне на исканата информация или данни, когато те:
1. не отговарят на целите, за които са
поискани;
2. са за престъпление, за което по закон е
предвидено наказание лишаване от свобода
за срок до една година или друго по-леко
наказание.
(3) Исканата информация или данни се предоставят само ако е получено разрешение от
компетентния съдебен орган за достъп до тях.
Чл. 111. (1) Когато искането е за предоставяне на информация или данни по чл. 108,
ал. 2, т. 2, МВР отправя запитване до съответния компетентен държавен орган, орган
на местното самоуправление, юридическо или
физическо лице. Те са длъжни да предоставят
в срок исканите информация или данни.
(2) Информаци я или данни, пол у чени
от друга държава членка или от трета държава, се предоставят от МВР след изрично
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писмено съгласие на държавата, която ги е
предоставила.
Чл. 112. (1) Информация или данни се предоставят въз основа на искане от съответния
компетентен орган на държавата членка.
(2) Искането за предоставяне на информация или данни се изготвя на един от официалните езици на Европейския съюз и съдържа:
1. основанията, че съответните информация
или данни са налични;
2. целта, с която се искат информацията
или данните;
3. връзката между целта и лицето, за което
се отнасят информацията или данните.
(3) Информация или данни, необходими
за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления по чл. 36 от Закона
за екстрадицията и Европейската заповед за
арест, може да се предоставят без отправяне
на искане.
Чл. 113. (1) Предоставянето на исканата
информация или данни се извършва в срок до:
1. осем часа – при спешно искане за информация или данни, свързани с престъпленията
по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информационен
фонд на МВР;
2. седем дни – за информация или данни,
свързани с престъпления по чл. 36 от Закона
за екстрадицията и Европейската заповед за
арест, от информационен фонд на МВР;
3. четиринадесет дни – за всички останали
случаи.
(2) При обективна невъзможност за спазване
на срока по ал. 1, т. 1 незабавно се уведомява
за отлагането органът, отправил искането,
като исканата информация или данни се
предоставят в срок до три дни.
(3) При обективна невъзможност за предоставяне в сроковете по ал. 1, т. 2 и 3 незабавно
се уведомява органът, отправил искането.
(4) Сроковете по ал. 1 започват да текат
от постъпването на искането.
Чл. 114. (1) Обменът на информация или
данни се извършва при съблюдаване на установените правила за сигурност и защита
на използването на каналите за връзка чрез:
1. Шенгенската информационна система;
2. органите на Интерпол в държавите
членки;
3. органите на Европол;
4. задгранични представители на МВР и
офицери за връзка на държави членки в Република България;
5. електронна поща или факс;
6. всеки надлежно защитен начин, при
който може да се установи автентичността
на искането за предоставяне на информация
или данни.
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(2) Обменът на информация или данни
по този раздел се извършва и с Европол и
Евроюст, когато информацията или данните
са за престъпления от тяхната компетентност.
Чл. 115. При предоставяне на информация
или данни по този раздел на компетентен орган на друга държава членка компетентната
специализирана структура на МВР може да:
1. определи условия за използването им;
2. изиска съобщаване на резултата от
наказателното производство или действията
за събиране на данни с цел образуване на
наказателно производство.
Чл. 116. Компетентната специализирана
структура на МВР може да иска от съответния компетентен орган информация относно
използването и последващата обработка на
предоставените информация или данни.
Чл. 117. (1) При условията и по реда на
този раздел компетентна специализирана
структура на МВР може да отправя искания
до компетентните органи на държавите членки
за предоставяне на информация или данни.
(2) Компетентната специализирана структура на МВР използва получените по ал. 1
информация или данни при спазване на определените от компетентния орган на държавата
членка условия.
Чл. 118. Предоставените по реда на този
раздел информация или данни на компетентна
специализирана структура на МВР могат да:
1. се използват само за целта, за която са
поискани, или за предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност и
обществения ред;
2. се обработват с друга цел извън случаите
по т. 1 само с предварително разрешение от
съответния компетентен правоприлагащ орган
на държавата членка, предоставил информацията или данните;
3. се използват като доказателство в наказателно производство само с предварително разрешение от съответния компетентен
правоприлагащ орган на държавата членка,
предоставил информацията или данните.
Чл. 119. Министърът на вътрешните работи
утвърждава формулярите-образци за обмен
на информация или данни по този раздел.
Раздел ІІІ
На ц иона л на Шен г енск а и нформа ц ион на
система
Чл. 120. (1) В МВР се създава, поддържа
и експлоатира Националната Шенгенска информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС
(ЦШИС).
(2) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на информация
по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство, за защита
на националната сигурност и обществения
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ред, управление на контрола по външните
граници на Шенгенското пространство и за
подпомагане на полицейското и съдебното
сътрудничество.
(3) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни,
включващ пълно копие на базата данни на
ЦШИС („национално копие“).
Чл. 121. Компетентните органи на МВР
правят справки, въвеждат, актуализират и
заличават сигнали в ШИС за издирвани или
контролирани лица и вещи и за граждани
на трети страни с отказ за влизане или пребиваване на територията на Шенгенското
пространство по:
1. собствена инициатива;
2. искане на друг орган в съответствие с
неговата компетентност и право на достъп;
3. искане на физическо лице, отнасящо се
до негови лични данни.
Чл. 122. Компетентните органи на МВР
самостоятелно или съвместно с други органи осъществяват съвкупност от действия
в изпълнение на мерките към сигналите,
въведени в ШИС.
Чл. 123. (1) Обработването на информация
и лични данни в НШИС се осъществява по
реда на този закон и на Закона за защита на
личните данни.
(2) Организацията и функционирането на
НШИС, правото на достъп до ШИС, както и
информационното взаимодействие се определят с наредба на министъра на вътрешните
работи.
Раздел ІV
Правомощия на органите за пожарна безопасност и защита на населението
Чл. 124. (1) При извършване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни
аварийно-възстановителни работи, оперативна
защита при наводнения, операции по издирване и спасяване, химическа, биологическа и
радиационна защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали,
органите за пожарна безопасност и защита
на населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени
и други сгради и помещения на физически и
юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях,
да разглобяват конструкции, да отстраняват,
унищожават или повреждат имущество или
насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други
технически средства – собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица, участници в доброволни формирования и граждани
за оказване на съдействие;
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5. да изменят реда за движение и да ограничават достъпа на външни лица в района,
където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници
и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за
гасене на пожари и при извънредни ситуации;
7. да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват
дейностите.
(2) Дейностите по ал. 1 се организират и
осъществяват от органите за пожарна безопасност и защита на населението самостоятелно
или съвместно със специализираните сили
и средства на органите на изпълнителната
власт, организациите, юридическите лица и
гражданите.
(3) Пожарогасителна и спасителна дейност
могат да извършват и търговците, получили
разрешение по чл. 129, както и доброволните
формирования.
(4) При извършване на съвместни дейности
по ал. 2 координацията и ръководството на
действията се осъществяват от органите по
пожарна безопасност и защита на населението.
(5) По искане на чуждестранните представителства и на физическите лица, които
се ползват с имунитет, органите за пожарна
безопасност и защита на населението извършват пожарогасителни и спасителни дейности и
неотложни аварийно-възстановителни работи
в техните служебни и жилищни помещения
и превозните им средства.
(6) Когато непосредствено са застрашени
други сгради и съоръжения, със съгласието
на ръководителя на чуждестранното представителство или на чуждестранното физическо
лице, ползващо се с имунитет, органите за
пожарна безопасност и защита на населението
извършват пожарогасителни и спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни
работи и в техните служебни и жилищни
помещения.
(7) При бедствия, пожари и извънредни
ситуации органите на държавната власт, на
местното самоу правление, юри дическ ите
лица и гражданите са длъжни при поискване
да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни,
съобщителни и други технически средства.
За използването на тези средства на собствениците се заплаща обезщетение по ред,
определен с правилника по чл. 54, ал. 6 от
Закона за защита при бедствия.
Чл. 125. (1) При упражняване на държавен
противопожарен контрол органите по пожарна
безопасност и защита на населението:
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1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при
проектиране, строителство и експлоатация
на обекти;
2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на
правилата и нормите за пожарна безопасност
в тях;
3. извършват проверки на земеделската
техника за допускане до участие в жътвена
кампания;
4. издават писмени разпореждания или
уведомления за изпълнение на правилата за
пожарна безопасност до държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
5. прилагат мерки за административна
принуда при установяване на нарушения на
правилата и нормите за пожарна безопасност,
а при наличие на данни за извършено престъпление уведомяват незабавно прокуратурата;
6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната
безопасност;
7. изискват документи за правоспособност
за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
8. участват в експертни съвети за оценка
на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за
разрешаване ползването на строежите;
9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност
на инвестиционните проекти, както и на
строежите във връзка с въвеждането им в
експлоатация;
10. издават сертификати и други документи
във връзка с пожарната безопасност, когато
това е предвидено в нормативен акт;
11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване
на пожарната безопасност при организиране
на мероприятия и извършване на дейности,
с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
12. участват в разработването на строителни
и технически правила и норми за осигуряване
на пожарната безопасност при проектиране и
изграждане на строежите, при реконструкция,
модернизация и експлоатация на обекти, технологични съоръжения и инсталации.
(2) Правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и
експлоатация на обекти се определят с наредби на министъра на вътрешните работи
съвместно с министъра на инвестиционното
проектиране.
(3) Проверките по ал. 1, т. 2 може да се
извършват през деня в присъствието на обитателите на жилището, а при отсъствието
или отказа им – след разрешение на съдия
от съответния районен съд.
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(4) За определяне на правилата и нормите
за пожарна безопасност при други дейности,
които създават опасност за възникване на
пожари и застрашават живота и здравето
на гражданите, министърът на вътрешните
работи съвместно със съответния министър
издават наредби.
Чл. 126. Органите за пожарна безопасност
и защита на населението не извършват:
1. пожарогасителна и спасителна дейност
и дейности по защита при бедствия в обекти
на подземната минна промишленост;
2. държавен противопожарен контрол в
обекти на подземната минна промишленост, на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и на транспортните средства с изключение на земеделската техника;
3. дейности по защита при бедствия извън
вътрешните морски води.
Чл. 127. Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи
определя критерии, при наличието на които в
обекти е задължително създаването на звена
за пожарна безопасност.
Чл. 128. (1) За осигуряване на дейностите по
чл. 6, ал. 1, т. 4 в обекти може да се сключват
договори между МВР и заинтересованите лица.
(2) За осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при мероприятия или дейности с краткосрочен характер
може да се сключват договори между МВР и
заинтересованите лица.
(3) За осигуряване на дейностите по ал. 1
извън определената обща численост на МВР
в ГДПБЗН се назначават служители за срока
на действие на договора.
(4) Приходите и разходите от дейностите
по ал. 1 и 2 се отчитат по бюджета на МВР.
(5) Договорите по ал. 1 се сключват от
директора на ГДПБЗН или от оправомощено
от него длъжностно лице след разрешение на
министъра на вътрешните работи.
(6) Разрешение от министъра на вътрешните работи не се изисква при сключване на
договори по ал. 2.
(7) Служителите за осигуряване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4 в обекти се назначават и служебните им правоотношения
се прекратяват по реда на този закон за срока
на действие на договора, като не се включват
в определената обща численост на МВР.
Чл. 129. (1) Директорът на ГДПБЗН или
оправомощено от него длъжностно лице издава
разрешение на физически и юридически лица,
регистрирани като търговци на територията
на държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, за извършване
на дейности по осигуряване на пожарната
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безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на пожарната
безопасност в обекти;
2. пожарогасителна дейност;
3. спасителна дейност;
4. сервизно обслужване на противопожарни уреди;
5. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
(3) Дейностите по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност, се извършват само след издаване на разрешението по
ал. 1.
(4) Лицата, които искат да осъществяват
дейностите по ал. 2, трябва да разполагат
с квалифициран персонал и собствена или
наета техника и оборудване в зависимост от
дейността.
(5) За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности
по ал. 2 лицата по ал. 1 подават писмено
заявление, към което прилагат:
1. Единен идентификационен код (ЕИК),
когато са регистрирани по реда на Търговския
закон, или копие от удостоверение за вписване
в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в
легализиран превод на български език;
2. списък на собствената или наетата
техника и оборудване по ал. 4 и документи,
доказващи собствеността или правното основание за ползването є;
3. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ по националното законодателство
на друга държава за представляващия лицето
по ал. 1, удостоверяващо, че не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер;
4. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на друга
държава, удостоверяващ, че срещу представляващия лицето по ал. 1 няма образувано
наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
5. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава,
удостоверяващо, че представляващият лицето
по ал. 1 не страда от психически разстройства;
6. списък на наетите лица и съответните
им длъжности и задължения;
7. списък с адресите на сервизите, в които
ще се осъществяват дейностите по ал. 2, т. 4, а
за мобилните сервизи – регистрационен номер
на моторното превозно средство;
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8. документи за професионална квалификация, документите по т. 3 – 5 и копие от
договорите – за всяко наето лице;
9. медицинско свидетелство от лечебно
заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че наетите лица за
осъществяване на дейности по ал. 2, т. 2 и 3
са клинично здрави;
10. документ за платена държавна такса
в размер, определен от Министерския съвет.
(6) Лицето по ал. 1 посочва в заявлението
съответната дейност по ал. 2, за която иска
издаване на разрешение.
(7) Изискванията към квалификацията на
персонала се определят с наредба на министъра
на труда и социалната политика съвместно с
министъра на вътрешните работи и министъра
на образованието и науката.
(8) За удостоверяване на преминат курс за
първоначална професионална подготовка в
Академията на МВР или прослужено време
в структурите на МВР не се представят документи, а в списъка по ал. 5, т. 6 се включва
информация за годината на постъпване и
напускане на лицето от структурите на МВР,
последна месторабота на лицето в МВР, прослужени години по съответното направление
на дейност и година на завършване на курса
за първоначална професионална подготовка.
(9) Условията и редът за осъществяване
на дейностите по ал. 2 и контролът върху
тях се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 130. (1) При постъпване на заявлението
и документацията по чл. 129 органите на
ГДПБЗН оценяват пълнотата и съответствието
на подадената документация с изискванията за
издаване на разрешение и при необходимост
извършват проверка на място на обектите,
техниката или оборудването.
(2) При констатиране на непълноти и/или
несъответствия с изискванията на този закон
органите на ГДПБЗН уведомяват писмено
заявителя и дават указания и 30-дневен срок
за отстраняването им, в който срокът по ал. 4
спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или
несъответствия не бъдат отстранени в срока
по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице издава
разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на
заявлението.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 131. (1) Разрешенията за извършване
на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
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обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, са
безсрочни.
(2) Издадените разрешения за извършване
на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност, важат само
за посочените в тях дейности и могат да се
използват само от лицата, на чието име са
издадени.
Чл. 132. (1) Лицето, получило разрешение
за извършване на дейности по осигуряване
на пожарната безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, уведомява органа, издал разрешението,
при:
1. промяна на лице от персонала по чл. 129,
ал. 4;
2. промяна на търговската регистрация;
3. всяка друга промяна на условията, при
които е издадено разрешението.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти
и/или поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, представя в 14-дневен срок
от настъпването на промяната документите,
свързани с нея, и документ за платена такса
в размер, определен от Министерския съвет.
(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 се извършва по реда на чл. 130, ал. 1 – 3.
(4) Директорът на ГДПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната по ал. 1,
т. 2 в издаденото разрешение за извършване
на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност.
Чл. 133. (1) Органите за пожарна безопасност и защита на населението извършват проверки за установяване наличието на условия
за осъществяване на дейността по чл. 129,
спазването на условията, при които е било
издадено разрешението, и спазването на реда
за осъществяване на дейността.
(2) При проверките органите имат право да посещават обектите, в които лицето
осъществява съответната дейност, да се запознават с документите относно спазването
на изискванията и условията за издаване на
разрешението и реда за осъществяване на
дейността.
Чл. 134. (1) При настъпване на обстоятелства, при наличието на които представляващият лицето по чл. 129, ал. 1 не отговаря
на изискванията за издаване на разрешение
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съгласно чл. 129, ал. 5, т. 3 – 5, разрешението
се отнема с решение на органа, който го е
издал.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението.
Чл. 135. При упражняване на превантивен
контрол органите по пожарна безопасност и
защита на населението:
1. извършват проверки за спазване на
изискванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на
нормативната уредба при одобряването на
устройствени планове и участват в държавни
приемателни комисии и експертни съвети по
устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и
съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна
принуда при установяване нару шени я на
изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни и местни органи,
организации, юридически лица и граждани
документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията
за правилната им експлоатация;
8. извършват кон т рол по спазване на
изискванията за защита при бедствия в други
случаи, предвидени със закон.
Чл. 136. За оценяване на съответствието и контролна дейност на продукти за
пожарогасене и определяне на пожарните
характеристики на продукти и техническите
и експлоатационните показатели на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене органите по пожарна безопасност и
защита на населението:
1. изследват, изпитват и определят показатели от физическите, химическите и пожарните характеристики на вещества, материали
и продукти;
2. участват в процеса на оценяване на
съответствието на строителни продукти с
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност
на строежите по удостоверителни документи;
3. изследват, изпитват и определят техническите и експлоатационните характеристики
на пожаротехническо оборудване и продукти
за пожарогасене;
4. разработват продукти в областта на
пожарната безопасност и защитата на населението;
5. издават изпитвателни и класификационни протоколи и други документи за оценка
на продукти;
6. оценяват съответствието на продукти
за пожарогасене;
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7. проверяват съответствието на продуктите,
използвани в пожарогасителната и спасителната дейност, с продуктови спецификации и
стандарти по удостоверителни документи.
Чл. 137. За осъществяване на дейностите по
пожарна безопасност и защита при бедствия
в населените места органите на държавната
власт и местното самоуправление:
1. осигуряват спазването на правилата и
нормите за пожарна безопасност и защита
при бедствия на териториите на общините
и кметствата;
2. разработват съгласувано с органите за
пожарна безопасност и защита на населението
специфични правила за пожарна безопасност
в съответните населени места;
3. информират органите за пожарна безопасност и защита на населението за издадените разрешения при и по повод предстоящи
организирани масови прояви, посещения на
чуждестранни делегации, честване на национални и официални празници, спортни и
други мероприятия, свързани с масово събиране на хора.
Чл. 138. За осъществяване на дейностите
по пожарна безопасност и защита при бедствия териториалните органи на изпълнителната власт предоставят безвъзмездно сгради,
оборудване, пожарна и спасителна техника,
комуникационни, технически и гасителни
средства.
Чл. 139. За осъществяване на дейности по
пожарна безопасност и защита при бедствия в
обекти техните ръководители и собственици
са длъжни:
1. да осигуряват спазването на правилата
и нормите за пожарна безопасност и защита
при бедствия на територията на обектите;
2. да осигуряват на органите за пожарна
безопасност и защита на населението достъп
до обектите за запознаване с оперативната
обстановка и провеждане на пожаротактически учения и учения за защита при бедствия;
3. да осигуряват при поискване от органите
за пожарна безопасност и защита на населението временно прекъсване на снабдяването
с природен газ, топлинна и електрическа
енергия, което се удостоверява писмено.
Чл. 140. За осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия държавните
органи, юридическите лица и гражданите са
длъжни да:
1. спазват установените правила и норми за
пожарна безопасност и защита при бедствия,
както и специфичните правила за съответните
обекти и населени места, и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и
защита на населението;
2. изпълняват издадените писмени разпореждания на органите за пожарна безопасност
и защита на населението;
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3. провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност и защитата при бедствия;
4. информират органите за пожарна безопасност и защита на населението в едномесечен срок от получаването на разпореждането или уведомлението по чл. 125, ал. 1,
т. 4 за предприетите мерки за отстраняване
на нарушенията;
5. предоставят при поискване на органите
за пожарна безопасност и защита на населението информация, свързана с пожарната
безопасност и защита при бедствия.
Ч АСТ Т РЕТА
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР
Г л а в а

ш е с т а

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА В МВР
Чл. 141. Постъпването на държавна служба
в МВР и професионалното развитие на служителите се основават на следните принципи:
1. прозрачност – прилагане на ясни и точни
критерии за оценка и процедурни правила
за назначаване, професионално развитие и
прекратяване на служебните правоотношения;
2. публичност – обявяване на процедурите и
механизмите за подбор и развитие в кариерата;
3. обективност – чрез отчитане на личните
качества, компетентността (квалификацията и
опита) и резултатите от служебната дейност;
4. равни възможности на всеки служител
за развитие в кариерата;
5. прилагане на мотивационни механизми
за професионално развитие;
6. забрана за дискриминация.
Г л а в а

с е д м а

СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
Раздел І
Статут на служителите на МВР
Чл. 142. (1) Служители на МВР са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители в
МВР се урежда с този закон.
(3) Статутът на лицата, работещи по трудово
правоотношение, се урежда при условията и
по реда на Кодекса на труда и на този закон.
Чл. 143. (1) Държавните служители в МВР
съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват служебните
си задължения на следните видове длъжности:
1. висши ръководни;
2. старши ръководни;
3. ръководни;
4. старши експертни;
5. експертни;
6. изпълнителски;
7. младши изпълнителски.
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(2) Министърът на вътрешните работи
утвърждава класификатор на длъжностите
в МВР.
(3) Редът за изготвяне и утвърждаването
на длъжностните характеристики, видовете и
съдържанието им се определят със заповед
на министъра на вътрешните работи.
Чл. 144. Общата щатна численост на МВР
се определя с правилника по чл. 37, ал. 3.
Чл. 145. (1) Министърът на вътрешните
работи утвърждава функционалните задължения, организационните структури и щатовете
на структурите по чл. 33, т. 5 и чл. 37.
(2) Редът за изготвяне на функционалните
задължения, организационните структури и
щатове по ал. 1 се определя със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(3) Военновременни структури и щатове
се разработват по ред, определен със заповед
на министъра на вътрешните работи, и се
утвърждават от него.
Чл. 146. (1) Служителите на МВР полагат
клетва за спазване на Конституцията и на
законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България
със следния текст: „Кълна се при изпълнение
на държавната служба в МВР да спазвам
Констит у ци ята и законите на Реп ублика
България и да изпълнявам добросъвестно,
честно, лоялно, обективно и безпристрастно
служебните си задължения, съобразно интересите на държавата.“
(2) Полагането на клетвата се удостоверява
с подписването на клетвен лист. Отказът да
се положи клетва е пречка за постъпване на
държавна служба в МВР.
(3) Служителите на МВР не могат да членуват в политически партии, да осъществяват
политическа дейност, да изразяват политически възгледи, както и да предприемат други
действия по служба, с които се нарушава
политическият им неутралитет.
Чл. 147. (1) За всеки служител от МВР се
съставя и води лично кадрово дело.
(2) Редът за съхраняване и ползване на личните кадрови дела се определя с инструкция
на министъра на вътрешните работи.
Чл. 148. На държавните служители е забранено, включително в извънработно време,
да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, да извършват
политическа дейност, както и да предприемат
други действия, с които се нарушава политическият им неутралитет.
Чл. 149. За привличане на държавен служител в МВР като обвиняем за извършено
умишлено престъпление от общ характер
незабавно се уведомява министърът на вътрешните работи.
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Чл. 150. (1) Министърът на вътрешните
работи утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР, който
се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Държавните служители са длъжни да
спазват правилата, определени в Етичния
кодекс за поведение на държавните служители в МВР.
Чл. 151. (1) При осъществяване на правомощията си държавните служители в МВР
удостоверяват качеството си със служебна
карта или с личен знак. Видът на служебната
карта и на личния знак, както и условията
и редът за издаването и ползването им се
определят с инструкция на министъра на
вътрешните работи.
(2) Министърът на вътрешните работи определя с наредба вида и модела на униформеното
облекло, реда за предоставянето и носенето
му, както и другите принадлежности, върху
които са поставени символи и отличителни
знаци на структурите на МВР и са свързани
с изпълнението на служебните задължения
на държавните служители.
(3) Забранява се на лица, неоправомощени
със закон, да използват униформено облекло,
символи и отличителни знаци, полицейски
лампи, маскировъчни качулки или надписи,
въведени за структурите на МВР и показващи
принадлежност към тях.
(4) Държавните служители носят служебно
оръжие при условия и по ред, определени с
инструкция на министъра на вътрешните
работи.
Чл. 152. Държавните служители са длъжни
да оказват помощ или съдействие на лица,
намиращи се в опасност, и за предотвратяване
или пресичане на правонарушения.
Чл. 153. (1) Държавните служители в МВР
не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени в този или
в друг закон.
(2) Държавните служители не могат да
извършват дейност, несъвместима със службата им.
(3) Несъвместимост със службата в МВР е
налице, когато държавните служители:
1. биха се оказали в непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, лице, с което се намират
във фактическо съжителство, роднина по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или роднина по
сватовство – до втора степен включително;
2. са еднолични търговци, неограничено
отговорни съдружници в търговски дружества,
управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски
посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на
търговски дружества или кооперации;
3. извършват търговска дейност;
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4. работят по трудово правоотношение или
по граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска дейност или
упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
5. са избрани за президент, вицепрезидент,
народни представители, кметове или общински съветници.
(4) Не се смята за търговска дейност по
смисъла на а л. 3, т. 3 притежаването на
акции, участието в приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации – със
земеделски земи или гори с възстановено
право на собственост.
(5) Несъвместимост със служба в МВР не
е налице:
1. в случаите по чл. 97;
2. при участие в юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване
на общественополезна дейност;
3. при участие в проекти и програми, свързани с дейността на МВР и финансирани със
средства на Европейския съюз;
4. при участие в организациите по чл. 242.
(6) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1 и 3 държавните служители
са длъжни да подадат декларация.
Чл. 154. (1) Държавните служители са
длъжни да декларират по реда на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси всеки частен интерес, който имат
във връзка с функциите на структурното звено,
в което работят.
(2) Държавните служители са длъжни да не
участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните
с тях лица са заинтересовани от съответното
решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни
съмнения в тяхната безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 държавните служители писмено уведомяват съответния ръководител на структурата в сроковете и по реда,
определени в Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
(4) Държавният служител е длъжен да подаде декларация при придобиване на друго
гражданство до съответния ръководител на
структурата в 10-дневен срок от придобиването.
(5) Главният секретар и ръководителите на
структурите по чл. 37 подават декларации по
ал. 3 и 4 до министъра на вътрешните работи.
Раздел ІІ
Изисквания за постъпване на служба в МВР
Чл. 155. (1) Държавен служител в МВР
може да бъде дееспособно физическо лице,
което отговаря на следните изисквания:
1. да има само българско гражданство;
2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията;
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3. да не е привлечено като обвиняем или
да не е подсъдимо за умишлено престъпление
от общ характер;
4. да отговаря на специфичните изисквания
за възраст, образование, физическа годност
и психологична пригодност, определени с
наредба на министъра на вътрешните работи;
5. да отговаря на медицинските изисквания
за работа в МВР, определени с наредба на
министъра на вътрешните работи.
(2) Други изисквания за постъпване на
държавна служба могат да се определят в
длъжностната характеристика за съответната
длъжност.
(3) За работа по трудово правоотношение се
приемат лица, които са български граждани и
отговарят на изискванията на ал. 1, т. 2, 3 и 5.
Раздел ІІІ
Назначаване на държавна служба
Чл. 156. (1) Назначаването на държавна
служба в МВР се предхожда от конкурс, който
се провежда при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на вътрешните работи.
(2) Конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР не се провежда за дипломираните курсанти от АМВР.
(3) Конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР не се провежда за дипломираните курсанти от висши военни училища,
обучавани за нуждите на МВР, ако отговарят
на изискванията за постъпване на държавна
служба в МВР.
(4) Конкурс за назначаване на държавна
служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за
сигурност или за обществен ред, в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
Главна дирекция „Охрана“ към министъра на
правосъдието, ако отговарят на изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР.
(5) Конкурсът за постъпване на държавна
служба се обявява със заповед на министъра
на вътрешните работи или на оправомощено
от него длъжностно лице.
(6) Обявлението за конкурса се публикува
в един централен или местен ежедневник и
на страницата на МВР в интернет.
(7) Срокът за провеждане на конкурса не
може да бъде по-дълъг от три месеца.
Чл. 157. (1) До участие в конкурса се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за
съответния конкурс.
(2) Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен
начин в 14-дневен срок от крайната дата за
подаване на документите.
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(3) Недопускането до участие в конкурса
може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата
на обявяване на списъка. Жалбата не спира
конкурсната процедура.
(4) Министърът на вътрешните работи се
произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи
на съдебен контрол.
(5) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред министъра на вътрешните работи в тридневен срок от датата на обявяването
му. Решението по жалбата е окончателно и
не подлежи на съдебен контрол.
(6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по
назначаването издава акт за назначаване на
класираните кандидати.
(7) Новопостъпилите държавни служители,
които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават
като стажанти за периода на обучението.
(8) Държавните служители – стажанти,
успешно завършили курса за първоначално
професионално обучение, се назначават на
длъжност в структурите на МВР.
Чл. 158. Министърът на вътрешните работи:
1. назначава държавните служители на висши ръководни, старши ръководни, ръководни,
старши експертни, експертни и изпълнителски
длъжности;
2. назначава за стажанти спечелилите конкурс за изпълнителски длъжности;
3. преназначава държавните служители
на висши ръководни, старши ръководни и
ръководни длъжности.
Чл. 159. (1) Ръководителите на структурите
по чл. 37:
1. назначават държавните служители на
младши изпълнителските длъжности;
2. назначават за стажанти спечелилите
конкурс за младши изпълнителски длъжности;
3. преназначават държавните служители на
старши експертни, експертни, изпълнителски
и младши изпълнителски длъжности.
(2) Органите по ал. 1 сключват трудови
договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение, при условията и по реда на
Кодекса на труда.
Чл. 160. (1) При постъпване на служба в
МВР държавните служители подписват декларация за политически неутралитет, декларация за обстоятелствата по чл. 153, ал. 1 и 3
и декларация за имуществото и доходите си.
(2) Отказът да се подпишат декларациите
по ал. 1 е пречка за постъпване на държавна
служба.
(3) Държавните служители подават ежегодно до 31 март декларация за имуществото
и доходите си.
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Чл. 161. (1) Изпълнението на служебните
задължения на държавните служители започва
с встъпването им в длъжност, включително
като стажант, което се удостоверява с акт за
встъпване в длъжност.
(2) Държавните слу ж ители вст ъпват в
длъжност не по-късно от 30 дни от датата
на издаване на заповедта им за назначаване,
освен ако в нея е посочен друг срок.
(3) Ако държавният служител не подпише
акта за встъпване в длъжност в срока по ал. 2
без уважителни причини, органът по чл. 158
или чл. 159 отменя заповедта за назначаване.
(4) При първонача лно назначаване на
длъжност започва да тече едногодишен срок за
изпитване за държавните служители считано
от датата на встъпване в длъжност.
(5) Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил
в законоустановен отпуск.
(6) През периода на изпитване се извършва
въвеждане в работата. Редът, срокът и условията за въвеждане се определят с правила,
утвърдени от министъра на вътрешните работи.
Раздел ІV
Преминаване на държавната служба
Чл. 162. (1) На държавните служители се
извършва оценка на професионалната дейност,
която включва:
1. компетентност – квалификация (знания
и умения) и опит;
2. принос за постигане на целите, включително получени отличия и награди и наложени
наказания.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва при
условия и по ред, определени с наредба на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 163. Развитието в професионалната
кариера се осъществява чрез преминаване в
по-висока длъжност въз основа на оценка на
професионалната дейност.
Чл. 164. (1) Държавният служител може
да бъде преназначен на друга длъжност с
негово съгласие.
(2) Държавният служител може да бъде преназначен на друга длъжност по предложение
на съответния ръководител в следните случаи:
1. след оценка на професионалната дейност,
когато получената оценка не е основание за
прекратяване на служебното правоотношение
по реда на чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“;
2. поради намалена работоспособност за
изпълнение на служебните задължения по
здравословни причини, установена въз основа на решение на ЦЕЛК при Медицинския
институт на МВР, когато тя не е основание за
прекратяване на служебното правоотношение
по реда на чл. 226, ал. 1, т. 3.
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(3) В случаите по ал. 2 държавните служители, заемащи изпълнителска или по-висока
длъжност, не могат да бъдат преназначавани
на младши изпълнителски длъжности.
(4) Преназначаването по ал. 1 – 3 се извършва, ако служителят отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност.
(5) Условията и редът за преназначаване
се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 165. (1) Държавният служител може
да бъде временно преназначен на същата или
по-висока вакантна длъжност до заемането
є или при отсъствие на титуляря над 30 дни
по ред, определен с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(2) Временното преназначаване се извършва
със съгласието на служителя, освен в случаите на мотивирана служебна необходимост.
(3) Временното преназначаване е за срок
до една година с възможност за еднократно
удължаване срока на временното преназначаване с още една година.
(4) Временно преназначаване за по-дълъг
срок може да се прилага по изключение, когато
титулярят на длъжността е в законоустановен
отпуск за срок над една година. В този случай
ал. 3 не се прилага.
(5) За срока на временното преназначаване
държавният служител получава заплатата
за длъжност и допълнителните възнаграждения, произтичащи от временно заеманата
длъжност.
Чл. 166. Служителите в МВР са длъжни да
представят на органа по назначаване препис от
съдебния акт, с който са осъдени за извършено
умишлено престъпление от общ характер, в
7-дневен срок от влизането в сила на акта.
Чл. 167. (1) Държавните служители могат
да кандидатстват за заемане на длъжности по
срочен договор в институции или структури на
Европейския съюз или в международни организации в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред въз основа
на договори, по които Република България
е страна, след разрешение на министъра на
вътрешните работи.
(2) Държавните служители могат да кандидатстват отново за заемане на длъжности
по ал. 1, ако са изминали не по-малко от
три години от прекратяването на предходния
договор и през този период са изпълнявали
държавна служба на територията на страната.
Чл. 168. (1) Държавните служители могат
да участват в мисии извън територията на
страната.
(2) Участието по ал. 1 се извършва в съответствие с националното законодателство,
международните договори, в сила за Република
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България, и съобразно целта и другите условия, определени в решението на компетентния
орган за изпращането.
(3) Държавните служители в МВР могат
да участват в мисии извън територията на
страната или да изпълняват длъжност в институции или в структури на Европейския съюз
и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България
е страна.
(4) Условията и редът за изпращане за
изпълнение на длъжност в институции или
в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори,
по които Република България е страна, се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 169. Министърът на вътрешните работи
след получено писмено съгласие на държавния
служител може да го командирова временно
да изпълнява служба в друга администрация
за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване срока на командироването.
Раздел V
Професионална подготовка
Чл. 170. (1) Професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда под
формата на професионално образование и
професионално обучение.
(2) Професионалното обучение при първоначално постъпване на държавна служба
в МВР се провежда в Академията на МВР.
(3) Професионалното обучение на държавните служители в МВР се извършва в Академията на МВР, в научноизследователските
и научно-приложните институти на МВР,
обучаващи звена на МВР и в други обучаващи
институции.
(4) Професионална подготовка може да
се провежда и в обучаващи институции на
други държави.
(5) Редът за планиране, организиране,
провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение се определя с наредба
на министъра на вътрешните работи.
Чл. 171. (1) Приетите в Академията на МВР
за придобиване на професионално образование
в редовна форма на обучение за нуждите на
МВР имат статут на курсанти.
(2) Правата и задълженията на курсантите
се определят с правилника за устройството и
дейността на Академията на МВР.
(3) Курсантите могат да получават стипендия при условия, по ред и в размер, определени
с инструкция на министъра на вътрешните
работи.
(4) Ку рсантите пол у чават у ниформено
облекло при условия и по ред, определени с
инструкцията по ал. 3.
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(5) По време на подготовката лицата по
ал. 1 не могат да бъдат използвани за служба
в структурите на МВР освен за целите на
обучението.
Чл. 172. Курсантите, завършили редовно
обучение в Академията на МВР, и тези по
чл. 156, ал. 3 са длъжни да служат в МВР за
срок, не по-кратък от 10 години, въз основа
на подписан при приемането им за обучение
договор с министъра на вътрешните работи
или с оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 173. (1) По време на първоначалното
професионално обучение стажантите не могат
да бъдат използвани за служба в структурите
на МВР освен за целите на обучението.
(2) Правата и задълженията на стажантите
във връзка с първоначалното професионално
обучение се определят с правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.
(3) Стажантите се задължават да служат в
МВР не по-малко от 5 години след завършване на обучението, от които поне три години
в структурата, за която са кандидатствали,
въз основа на подписан при започване на
обучението договор с министъра на вътрешните работи или с оправомощени от него
длъжностни лица.
Чл. 174. (1) Курсантите, отстранени от обучение поради слаб успех, по дисциплинарен
ред, при осъждане за умишлено престъпление
от общ характер, напуснали по собствено желание по време на обучението, както и отказали след дипломиране да заемат съответната
длъжност, възстановяват на МВР разходите
за издръжка и обучение за периода, в който
са били обучавани.
(2) Алинея 1 се прилага и за курсантите
по чл. 156, ал. 3.
(3) Разходите по ал. 1 се възстановяват и
от стажантите, на които е прекратено служебното правоотношение.
(4) Разходите по ал. 1 се възстановяват и
от държавните служители, чието служебно
правоотношение е прекратено по тяхно желание или по дисциплинарен ред, преди да са
изслужили срока по чл. 172 и чл. 173, ал. 3,
пропорционално на времето на неизпълнение.
Чл. 175. (1) Държавните служители могат да
придобиват образователно-квалификационни
и образователни и научни степени в области,
професионални направления и специалности
на висшето образование.
(2) За обучението по ал. 1 държавните
служители имат право да ползват отпуските
по чл. 169 – 171а от Кодекса на труда само
след полу чено съгласие от министъра на
вътрешните работи или от оправомощено от
него длъжностно лице.
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Раздел VI
Възнаграждения, материално и социално
осигуряване на служителите на МВР
Чл. 176. Брутното месечно възнаграждение
на държавните служители на МВР се състои
от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.
Чл. 177. (1) Държавните служители получават основно месечно възнаграждение, което
се образува от заплатата за длъжност.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската
длъжност се утвърждава ежегодно със закона
за държавния бюджет на Република България,
като месечното възнаграждение се увеличава
с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за най-ниската изпълнителска длъжност – не по-малко от 2,3;
2. за най-ниската младша изпълнителска
длъжност – не по-малко от 1,6.
(3) Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на държавните служители
се определя от министъра на вътрешните
работи съобразно разполагаемите средства
по бюджета на министерството и съгласно
вътрешните правила за работната заплата.
(4) Стажантите получават месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на
вътрешните работи.
Чл. 178. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се
изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време – в размер 2 на сто
върху основното месечно възнаграждение за
всяка година стаж, но не повече от 40 на сто;
при определяне на размера се взема предвид
целият трудов стаж, приравнен към първа
категория труд;
2. изпълнение на специфични служебни
дейности;
3. извънреден труд;
4. работа при специфични условия – при
условия и в размер, определени от Министерския съвет;
5. постигнати резултати в сл у жебната
дейност въз основа на оценка на професионалната дейност.
(2) Условията и редът за формиране на
допълнителното възнаграждение по ал. 1,
т. 5 се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(3) Сл у ж ителите на МВР, работещи в
Медицинския институт на МВР, получават и
възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор.
Чл. 179. (1) На държавните служители се
изплащат допълнителни възнаграждения за
научна степен, за полагане на труд през нощ-
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та от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
официални празници и за времето на разположение.
(2) Размерът на допълнителните възнаграждения по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5,
условията и редът за тяхното изплащане се
определят със заповед на министъра на вътрешните работи.
(3) Извън допълнителните възнаграждения
по ал. 1 и по чл. 178, ал. 1 на държавните
служители се изплащат и други възнаграждения в случаи, определени със закон или с
акт на Министерския съвет за държавните
служители от МВР.
Чл. 180. (1) Лицата, работещи по трудово
правоотношение, получават основно месечно
възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската
длъжност се утвърждава ежегодно със закона
за държавния бюджет на Република България,
като месечното възнаграждение се увеличава
с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование – не по-малко
от 1,8;
2. за средно образование – не по-малко
от 1,3.
(3) Най-ниската заплата за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение,
не може да бъде по-малка от минималната
работна заплата, установена за страната.
(4) Размерът на добавката за работа в МВР
се определя със заповед на министъра на
вътрешните работи.
(5) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават и допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5.
(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно сума за облекло при условия, по ред и в
размер, определени със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(7) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на
труда и в случаите, когато изпълняват част от
служебните задължения на отсъстващ държавен служител, по ред и в размери, определени
от министъра на вътрешните работи.
Чл. 181. (1) На служителите на МВР се
изплащат ежемесечно порционни пари.
(2) На държавните служители се осигуряват
работно и униформено облекло и друго вещево
имущество и снаряжение, а на неносещите
униформа се изплаща ежегодно парична сума
за облекло.
(3) За извършване на дейности, свързани
със специфичния характер на труда на държавните служители, се осигурява безплатна
храна. На служителите, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.
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(4) Размерът на сумите и доволствията по
ал. 1 – 3 се определя ежегодно със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(5) Условията и редът за предоставяне на
сумите и доволствията по ал. 1 – 3 се определят с наредби на министъра на вътрешните
работи.
(6) Сумите и доволствията по ал. 1 – 3 не
се облагат с данъци.
Чл. 182. (1) Служителите, както и членовете
на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни
служители, изпаднали в тежко материално
положение, се подпомагат с парични средства.
Размерът на сумите и редът за предоставянето
им се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи за всеки конкретен случай.
(2) При смърт на служител на МВР разноските за погребението се поемат от МВР в
размер, определен от министъра на вътрешните работи.
Чл. 183. (1) Задължителното социално и
здравно осигуряване на държавните служители
е за сметка на държавния бюджет.
(2) Социалното и здравното осигуряване
на летателния състав от Главна дирекция
„Гранична полиция“ се извършват в съответствие с правилата за летателния състав
на въоръжените сили.
(3) Трудът на държавните служители при
пенсиониране се зачита като първа категория.
Чл. 184. (1) Служителите на МВР задължително се застраховат срещу смърт, временна
неработоспособност или трайно загубена или
намалена работоспособност вследствие на
злополука за сметка на държавния бюджет.
(2) Задъл ж ителното застраховане не е
пречка за сключване на други застрахователни
договори от заинтересованите.
Чл. 185. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите в МВР пътуват
безплатно в обществения градски транспорт.
(2) Безплатните пътувания на служителите
по ал. 1 се извършват с превозен документ
(карта) по образец, утвърден със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Чл. 186. На държавните служители, които
ползват жилище при условията на свободно
договаряне, МВР изплаща компенсационни
суми при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
Раздел VII
Работно време и отпуски
Чл. 187. (1) Нормалната продължителност
на работното време на държавните служители
в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.
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(2) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при вредни,
опасни или специфични условия на труд, се
установява намалено работно време.
(3) Работното време на държавните служители се изчислява в работни дни – подневно,
а за работещите на 8-, 12- или 24-часови смени – сумирано за тримесечен период. Поради
спецификата на дейността в Медицинския
институт на МВР може да се определя и 6-часова смяна. При работа на смени е възможно
полагането на труд и през нощта между 22,00
и 6,00 ч., като работните часове не следва да
надвишават средно 8 часа за всеки 24-часов
период.
(4) За държавните служители в МВР, извън
тези по ал. 2 и работещите на смени, се установява ненормиран работен ден. Те са длъжни
при необходимост да изпълняват служебните
си задължения и след изтичане на редовното
работно време.
(5) Работата извън редовното работно време
се компенсира със:
1. допълнителен платен годишен отпуск за
работата в работни дни и с възнаграждение
за извънреден труд за работата в почивни и
празнични дни – за служителите на ненормиран работен ден;
2. възнаграждение за извънреден труд за
отработени до 70 часа на отчетен период – за
служителите, работещи на смени.
(6) Извънредният труд по ал. 5 се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното
месечно възнаграждение.
(7) Извънредният труд не може да надвишава 280 часа годишно, а за служителите,
работещи на смени – и 70 часа на отчетен
период.
(8) Държавните служители в МВР имат
право на почивки в работния ден, междудневна почивка, междуседмична почивка и
почивка в празнични дни при условия и по
ред, определени с наредбата по ал. 9.
(9) Редът за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата на държавните
служители извън редовното работно време,
режимът на дежурство, времето за отдих и
почивките за държавните служители се определят с наредба на министъра на вътрешните
работи.
Чл. 188. (1) Държавните служители на
МВР са длъжни да бъдат на разположение
за изпълнение на задълженията си, свързани
със службата им в МВР, при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 187, ал. 9.
(2) Държавните служители, които полагат труд за времето между 22,00 и 6,00 ч., се
ползват със специалната закрила по Кодекса
на труда.
Чл. 189. (1) Държавните служители в МВР
имат право на следните видове отпуски:
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1. редовен платен годишен отпуск – в размер 30 работни дни;
2 . доп ъ л н и т е лен п лат ен г од и шен о т пуск – по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения трудов
стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по
чл. 187, ал. 5, т. 1 – до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск
при преместване на работа в друго населено
място – в размер на един работен ден, който
не може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск – до 6 месеца за цялата
служба;
6. неплатен отпуск – за времето на заемане
на длъжност по срочен договор в институции
или структури на Европейския съюз или в
международни организации;
7. неплатен отпуск по реда на чл. 247;
8. неплатен служебен отпуск по реда на
чл. 161, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс;
9. неплатен отпуск – за времето на провеждане на стаж по чл. 294 от Закона за
съдебната власт;
10. неплатен отпуск по реда на чл. 77 от
Закона за дипломатическата служба.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по
ал. 1, т. 9.
(3) За времето на платения годишен отпуск
държавните служители в МВР полу чават
основното месечно възнаграж дение и допълнителните възнаграждения с постоянен
характер съобразно размера им към момента
на започване ползването на отпуска.
(4) Когато платеният годишен отпуск се
ползва в период, който включва повече от
един календарен месец, среднодневното брутно
възнаграждение за всеки ден от отпуската през
съответния месец се определя от брутното
възнаграждение по ал. 3 и броя на работните
дни на съответния месец.
(5) Когато по силата на нормативен акт
от определена дата се увеличават заплатите
на държавните служители и това увеличение
не е включено в размера на брутното възнаграждение по ал. 3, се извършват съответните
преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 4 и разликата се доплаща.
(6) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1 – 3 с парично обезщетение
освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(7) Редът за ползване на отпуск по ал. 1 от
служителите на МВР се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(8) Ежегодно на служителите в МВР се
изплаща еднократно сума за пътни разходи
по време на платен годишен отпуск при условия и в размер, определени със заповед на
министъра на вътрешните работи.
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Ч л. 190. (1) Държавни те сл у ж и тели в
МВР имат право на отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо
от предприетите мерки, за изпълнение на
обществени и граждански задължения, за
временна неработоспособност, за бременност,
раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко дете, за отглеждане на малко
дете, при смърт или тежко заболяване на
родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител
на другия съпруг и други роднини по права
линия, за приемен изпит в учебно заведение
и за обучение, на неплатен отпуск, както и
на допълнителен отпуск за две и повече живи
деца, при условията и в размерите, предвидени
в Кодекса на труда.
(2) Държавните служители жени в МВР се
ползват от специалната закрила на жените по
Кодекса на труда с изключение на правото
на надомна работа и закрила при уволнение.
(3) Бременните държавни служители жени
и ползващите отпуск поради бременност и
раждане се ползват и от специалната закрила
на Кодекса на труда при уволнение.
(4) Министърът на вътрешните работи
може да определя за държавните служители
по-благоприятни размери на отпуска за работа
при специфични условия и рискове за живота
и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо
от предприетите мерки.
(5) Редът за ползване на отпуските по ал. 1
се определя със заповедта по чл. 189, ал. 7.
Раздел VIII
Отличия и награди
Чл. 191. Служителите на МВР могат да
бъдат награждавани с отличия и награди за
постигнати високи резултати, за конкретен
съществен принос при изпълнение на служебните си задължения или за продължителна
служба в МВР.
Чл. 192. (1) Отличията са:
1. писмена похвала;
2. обявяване на благодарност с парична
награда в размер:
а) до 200 лв. – при награждаване от министъра, заместник-министрите и главния
секретар на МВР;
б) до 120 лв. – при награждаване от ръководителите на структури по чл. 37;
3. почетен медал на МВР;
4. почетно отличие на МВР „За доблест
и заслуга“;
5. почетен знак на МВР.
(2) Наградите са парични и предметни.
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(3) Отличията и наградите се дават от
министъра на вътрешните работи, а в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, с изключение
на огнестрелното оръжие – и от служители,
определени от него.
(4) Условията и редът за награждаване,
както и съдържанието на отличията и наградите се определят с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(5) Формата, видът и статутът на почетните
отличия на МВР се определят с наредбата
по ал. 4.
Чл. 193. За оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР български или чужди
граждани могат да бъдат награждавани с
почетното отличие на МВР и с парични или
предметни награди, включително с огнестрелно оръжие.
Г л а в а

о с м а

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 194. (1) Държавните служители в МВР,
които са нарушили служебната дисциплина,
се наказват с предвидените в този закон дисциплинарни наказания.
(2) Дисциплинарните нарушения са:
1. неизпълнение на разпоредбите на този
закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и
разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния
секретар на МВР и на преките ръководители;
2. неизпълнение на служебните задължения;
3. неспазване на служебните правомощия;
4. неспазване на правилата на Етичния
кодекс за поведение на държавните служители в МВР.
(3) Държавните служители в МВР носят
дисциплинарна отговорност, независимо че
деянията им могат да са основание за търсене
и на друг вид отговорност.
(4) Дисциплинарната отговорност е лична.
Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се
налага не по-късно от два месеца от откриване
на нарушението и не по-късно от една година
от извършването му.
(2) За извършено тежко нарушение на
служебната дисциплина дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца
от откриване на нарушението и не по-късно
от две години от извършването му.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 не текат, когато
държавният служител е в законоустановен отпуск или му е наложена мярка за неотклонение
задържане под стража или домашен арест.
(4) Когато дисциплинарното нарушение
е и престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 и 2 започват да
текат от влизането в сила на присъдата или
наказателното постановление.
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Чл. 196. (1) Дисциплинарното нарушение
се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и
самоличността на извършителя.
(2) Дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното
производство постъпят при компетентния
дисциплинарно наказващ орган.
Чл. 197. (1) Дисциплинарните наказания са:
1. мъмрене;
2. писмено предупреждение;
3. порицание;
4. забрана за повишаване в длъжност за
срок от една до три години;
5. понижаване в длъжност за срок до
една година;
6. уволнение.
(2) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Чл. 198. (1) Дисциплинарно наказание
„мъмрене“ се налага за маловажни дисциплинарни нарушения.
(2) Маловажно е нарушението, при което
отклонението от изискванията е незначително.
(3) Наказанието се налага за срок от един
до три месеца. Държавни ят слу ж ител се
предупреждава, че при извършване на друго
маловажно нарушение в срока на наложеното
наказание ще му бъде наложено по-тежко
дисциплинарно наказание.
Чл. 199. (1) Дисциплинарно наказание
„писмено предупреждение“ се налага за:
1. извършване на маловажно нарушение в
срока на наложено дисциплинарно наказание
„мъмрене“;
2. системни малова жни нарушения на
служебната дисциплина;
3. небрежност в служебната дейност, забавено или лошо изпълнение на заповед;
4. неправомерно поведение спрямо граждани или длъжностни лица;
5. пропуски в изучаването и прилагането
на разпоредбите, регламентиращи служебната
дейност;
6. системно неспазване на реда в службата;
закъснение; преждевременно напускане на
работа или неуплътняване на работното време.
(2) Наказанието се налага за срок от три
до шест месеца. Държавният служител се
предупреждава, че при извършване на друго
дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на
наложеното наказание ще му бъде наложено
по-тежко дисциплинарно наказание.
Чл. 200. (1) Дисциплинарно наказание
„порицание“ се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на наложено наказание „писмено
предупреждение“, за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно
наказание;
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2. неизпълнение на разпоредбите за съхраняване, опазване и използване на служебни: оръжие; взривни вещества; боеприпаси;
имущество; картотеки или служебни карти,
полицейски знаци или документи;
3. неявяване на работа за един работен ден
без уважителни причини;
4. явяване на работа в състояние, което
не позволява да се изпълняват възложените
задачи, причинено от употреба на алкохол,
наркотично или друго упойващо вещество;
5. превишаване на правомощия;
6. неупражняване на контрол над подчинени;
7. укриване на произшествия;
8. укриване или омаловажаване на дисциплинарни нарушения;
9. неизпълнение на задълженията по чл. 154,
ал. 2;
10. възпрепятстване или ограничаване на
професионалните, икономическите, социалните или синдикалните права на служителите,
предвидени в този закон;
11. неизпълнение на служебни задължения
или на заповеди;
12. нарушаване на етичните правила за
поведение на държавните служители в МВР;
13. действия, насочени към ограничаване
или затрудняване на подчинените при упражняване на дадените им права или при
изпълнение на задълженията им.
(2) Дисциплинарното наказание „порицание“ се налага за срок от шест месеца
до една година. Държавният служител се
предупреждава, че при извършване на друго
дисциплинарно нарушение по ал. 1 в срока на
наложеното наказание ще му бъде наложено
по-тежко дисциплинарно наказание.
Чл. 201. (1) Дисциплинарно наказание
„забрана за повишаване в длъжност за срок
от една до три години“ се налага за:
1. извършване на дисциплинарно нарушение
в срока на наложено наказание „порицание“,
за което нарушение е предвидено налагане на
същото дисциплинарно наказание;
2. системни нарушения на служебната
дисциплина;
3. нарушения, довели до накърняване на
правата и свободите на гражданите или затруднили дейността на други служби, държавни
органи или организации;
4. потвърждаване на неистина или затаяване на истина в декларацията по чл. 160,
ал. 3, довело до несъответствие между декларираното и притежаваното от служителя
имущество и доходи;
5. нарушаване на служебни задължения,
довели до бягство на доведено или задържано лице;
6. системно нарушаване на сроковете, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс,
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или неоправдано забавяне на наказателно
производство.
(2) Дисциплинарното наказание се налага
за срок от една до три години и се изразява
в недопускане на наказания служител до израстване в длъжност за срока на наказанието.
Държавният служител се предупреж дава,
че при извършване на друго дисциплинарно
нарушение по ал. 1 в срока на наложеното
наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
Чл. 202. (1) Дисциплинарно наказание „понижаване в длъжност за срок до една година“
се налага за нарушения по чл. 200 или 201,
в резултат на които са нанесени значителни
имуществени вреди на МВР.
(2) Наказанието по ал. 1 се изразява в
понижаване в по-ниска длъжност за срок до
една година. В този срок държавният служител не може да бъде повишаван в длъжност.
(3) Държавният служител, на когото е наложено наказанието по ал. 1, се предупреждава,
че при извършване на друго дисциплинарно
нарушение в срока на наложеното наказание
ще му бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
Чл. 203. (1) Тежки нарушения на служебната
дисциплина, за които се налага дисциплинарно
наказание „уволнение“, са:
1. осъждане за умишлено престъпление от
общ характер или лишаване от право да се
заема държавна длъжност;
2. нарушаване забраната на чл. 146, ал. 3
или на чл. 148;
3. неподаване на декларацията по чл. 153,
ал. 6 и чл. 154, ал. 4;
4. нарушаване на правилата за защита
на класифицираната информация, довело до
нерегламентиран достъп;
5. неявяване на работа без уважителни
причини в два последователни работни дни;
6. демонстративно неподчинение или подбуждане към такова, заплаха или насилствени
действия спрямо ръководител или подчинен;
7. превишаване на власт или използване на
служебното положение за лична облага или
за облага на трети лица;
8. злоупотреба с власт или доверие;
9. умишлени нарушения на служебните
задължения, които са причинили значителна
вреда на държавата, МВР, юридически лица
или граждани;
10. извършване на дисциплинарно нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно
наказание „забрана за повишаване в длъжност
за срок от една до три години“, за което се
предвижда налагането на същото или на потежко дисциплинарно наказание;
11. извършване на друго дисциплинарно
нарушение в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание „понижаване в длъжност
за срок до една година“;
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12. издаване на неправомерна заповед, при
изпълнението на която е настъпила смърт на
служител от МВР или на друг гражданин;
13. деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители
в МВР, уронващи престижа на службата;
14. когато в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 и 5
се установи, че преди налагане на наказанието
служителят е извършил друго дисциплинарно
нарушение, за което се предвижда налагането
на същото или на по-тежко дисциплинарно
наказание.
(2) В случаите на временно отстраняване
от длъжност по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за извършени умишлени
престъпления по дела, приключили с влязла
в сила присъда, дисциплинарното наказание
„уволнение“ се налага от датата на отстраняването.
Чл. 204. Наказанията се налагат със заповеди от:
1. министъра на вътрешните работи – за
всички наказания по чл. 197 за държавните
сл у ж и тели на висши ръководни, старши
ръководни, ръководни, старши експертни,
експертни и изпълнителски длъжности и за
стажантите за постъпване на изпълнителски
длъжности, без наказанието „уволнение“ за
главния секретар на МВР;
2. главния секретар на МВР – за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 3 за всички
държавни служители;
3. р ъковод и т ел и т е на с т ру к т у ри т е по
чл. 37 – за всички наказания по чл. 197 за
служителите на младши изпълнителски длъжности, за стажантите за постъпване на младши
изпълнителски длъжности, а за служителите от висши ръководни, старши ръководни,
ръководни, старши експертни, експертни и
изпълнителски длъжности – наказанията по
чл. 197, ал. 1, т. 1 – 3;
4. служители на висши ръководни, старши
ръководни и ръководни длъжности – за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 3.
Чл. 205. (1) Дисциплинарно производство
се образува при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия
извършител.
(2) За изясняване на постъпилите данни и/
или установяване на извършителя на дисциплинарното нарушение дисциплинарно наказващият орган може да разпореди извършване
на проверка, като определя срок за нейното
приключване.
(3) Държавният служител, срещу когото се
води дисциплинарно производство, може да
участва в производството самостоятелно или
да бъде подпомаган в защитата си от посочен
от него служител на МВР.
Чл. 206. (1) Дисциплинарно наказващият
орган е длъжен преди налагане на дисципли-
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нарното наказание да изслуша държавния
служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде
изслушан или да даде писмени обяснения.
(2) При определяне на вида и размера на
дисциплинарните наказания се вземат предвид
тежестта на нарушението и настъпилите от
него последици, обстоятелствата, при които е
извършено, формата на вината и цялостното
поведение на държавния служител по време
на службата.
(3) За разкриване на обективната истина
могат да се използват всички начини и средства, допустими от закон.
(4) Наказващият орган е длъжен да събере
и оцени всички доказателства, включително
събраните при одити или други проверки,
както и доказателствата, посочени от държавния служител.
(5) Дисциплинарното производство се провежда в отсъствие на държавния служител,
когато това няма да попречи за разкриване на
обективната истина, ако държавният служител:
1. не е намерен на посочения от него адрес
или го е променил, без да уведоми съответния орган;
2. се намира в чужбина, без да е в законоустановен отпуск или в служебна командировка,
и не е представил уважителни причини за това.
Чл. 207. (1) При наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 203,
ал. 1, т. 2 – 14 дисциплинарното производство
се образува с писмена заповед на:
1. министъра на вътрешните работи – за
държавните служители на висши ръководни,
старши ръководни, ръководни, старши експертни, експертни и изпълнителски длъжности и
за стажантите за постъпване на изпълнителски длъжности;
2. р ъковод и т ел и т е на с т ру к т у ри т е по
чл. 37 – за държавните служители на младши
изпълнителски длъжности и за стажантите
за постъпване на младши изпълнителски
длъжности.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя и
дисциплинарно разследващият орган.
(3) Дисциплинарно разследващият орган
е длъжен да извърши всички процедурни
действия по доказване на дисциплинарното
нарушение. При осъществяване на функциите
си по дисциплинарното производство дисциплинарно разследващите органи са независими
и се подчиняват само на закона.
(4) Когато се установи, че дисциплинарно разследващият орган е заинтересован от
изхода на разследването или има с някои от
заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност, той се отстранява от участие в
производството по свой почин или по искане
на участник в производството.
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(5) Искането по ал. 4 се отправя писмено
до дисциплинарно наказващия орган незабавно след запознаване със заповедта по ал. 1.
(6) В рамките на своите правомощия дисциплинарно разследващият орган самостоятелно решава какви действия трябва да бъдат
извършени и носи дисциплинарна отговорност
за тяхното своевременно и законосъобразно
извършване.
(7) За резултатите от разследването дисциплинарно разследващият орган изготвя
обобщена справка.
(8) Държавният служител, срещу когото
се води дисциплинарното производство, има
право:
1. да се запознае със заповедта по ал. 1 и
с обобщената справка по ал. 7; запознаването
се удостоверява с подпис и дата;
2. да участва в производството самостоятелно или да бъде подпомаган в защитата си
от посочен от него служител на МВР;
3. да се запознава с материали по производството и да прави необходимите извлечения;
4. да представя доказателства;
5. да прави искания, бележки и възражения;
6. да дава или да откаже да дава обяснения.
(9) Отказът на държавния служител да
се запознае с материалите по ал. 8, т. 1 се
удостоверява с имената и подписите на двама
служители на МВР.
(10) В срок 24 часа след запознаването с
обобщената справка държавният служител
има право да даде допълнителни обяснения
или възражения.
(11) За извършването на действията по
ал. 8, т. 1 дисциплинарно разследващият орган
официално призовава държавния служител.
Неявяването му, както и непредставянето от
него на допълнителни обяснения или възражения в предвидения срок се отразяват в
протокол.
(12) Дисциплинарно разследващият орган
приключва дисциплинарното производство в
определения му срок, като изготвя становище
до органа по ал. 1 за наличието на основание
за реализиране на дисциплинарна отговорност.
Чл. 208. При наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 198 – 202
или по чл. 203, ал. 1, т. 1 дисциплинарното
производство може да започне и без издаване
на заповед. В този случай дисциплинарното
производство започва с първото действие за
установяване на нарушението.
Чл. 209. Дисциплинарно производство не
се образува, а образуваното се прекратява,
когато:
1. деянието не е дисциплинарно нарушение;
2. не са събрани достатъчно доказателства
за извършено дисциплинарно нарушение;
3. са изтекли сроковете по чл. 195, ал. 1 и 2;
4. за същото деяние на същия държавен
служител вече е наложено дисциплинарно
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наказание или е образувано дисциплинарно
производство;
5. служебното правоотношение на държавния служител е прекратено;
6. държавният служител е починал.
Чл. 210. (1) Дисциплинарното наказание
се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е
извършено нарушението; разпоредбите, които
са нарушени, доказателствата, въз основа на
които то е установено; правното основание
и наказанието, което се налага; срокът на
наказанието; пред кой орган и в какъв срок
може да се обжалва заповедта.
(2) Заповедта за дисциплинарното наказание се връчва на държавния служител срещу
подпис, като се отбелязва датата на връчване.
(3) При отказ на служителя да получи заповедта тя му се обявява в присъствието на
двама служители на МВР, които удостоверяват
отказа с подпис.
(4) При невъзможност заповедта да бъде
връчена ли чно се изгот вя съобщение за
връчване, което се изпраща на адреса за
кореспонденция на държавния служител с
препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез служител на МВР. Ако държавният служител не бъде открит на посочения адрес за
кореспонденция, съобщението се поставя на
определеното за целта място в съответната
структура. За поставянето на съобщението се
съставя протокол, подписан от двама служители на МВР.
(5) От деня, следващ поставянето на съобщението, започва да тече 14-дневен срок, в
който държавният служител трябва да се яви
за връчване на заповедта. При неявяване в
определения срок заповедта за дисциплинарното наказание се смята за редовно връчена.
(6) Заповедта влиза в сила от датата на
връчването.
(7) При налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ на служител, награден с
почетен знак, с почетно отличие на МВР или с
огнестрелно оръжие, наградата се отнема със
заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 211. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 212. При обжалване на заповед за
налагане на дисциплинарно наказание изменението или отмяната є не може да доведе
до налагане на по-тежко наказание.
Чл. 213. (1) Дисциплинарно наказващият
орган може с мотивирана заповед предсрочно
да отмени заповедта, с която е наложил дисциплинарно наказание, ако то е постигнало
целите си и е изтекъл най-малко половината
от срока му.
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(2) Дисциплинарно наказание, наложено
на държавен служител, преназначен в друга
структура на МВР, може да бъде предсрочно
отменено при условията на ал. 1 от съответния ръководител на новата структура, който
има компетентността да наложи същото по
вид дисциплинарно наказание. За целта непосредственият ръководител на наказания
изготвя мотивирано предложение.
Чл. 214. (1) Държавен служител в МВР може
да бъде временно отстранен от длъжност с
писмена заповед в следните случаи:
1. когато срещу него е образувано дисциплинарно производство по чл. 207 и служебното
му положение би затруднило разкриването на
обективната истина; в този случай отстраняването се извършва от органа, образувал
дисциплинарното производство;
2. когато се яви в състояние, което не
му позволява да изпълнява служебните си
задължения; в този случай отстраняването
се извършва от непосредствения или погорестоящи я ръководител и продъл жава,
докато служителят възстанови годността си
за изпълнение на служебните си задължения;
3. когато му бъде отнет или отказан достъпът до класифицирана информация, ако
заеманата длъжност изисква такъв – в този
случай отстраняването се извършва от органа
по назначаването на заеманата длъжност.
(2) При привличане на държавен служител
като обвиняем за престъпление, извършено от
него в качеството му на длъжностно лице по
смисъла на чл. 93, т. 1, буква „а“ от Наказателния кодекс и е образувано дисциплинарно
производство, съответният орган по чл. 158
и 159 го отстранява временно от длъжност.
(3) Държавният служител не получава заплата за времето, през което е бил отстранен.
(4) Когато дисциплинарното производство
по ал. 1, т. 1 бъде прекратено или когато на
служителя не бъде наложено дисциплинарно
наказание „уволнение“, на него му се изплаща
възнаграждението за времето на отстраняване.
Чл. 215. (1) При отстраняване от длъжност при условията на чл. 214, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 органът по чл. 207, ал. 1 разпорежда
изземване на служебната карта, личния знак
и служебното оръжие.
(2) Отстраняването от длъжност при условията на чл. 214, ал. 1, т. 2 се извършва с
писмена заповед на съответния ръководител,
който преценява необходимостта от изземването на служебната карта, личния знак и
служебното оръжие.
(3) В случаите по чл. 214, ал. 1, т. 3 органът
по назначаването издава заповед за изземване
на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.
(4) Когато актът, с който е отнет или отказан
достъпът до класифицирана информация, бъде
отменен, на временно отстранения от длъж-
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ност служител се изплаща възнаграждение за
времето на отстраняване. За възстановяването на длъжност и изплащане на дължимото
възнаграждение се издава писмена заповед
от органа по назначаването.
Г л а в а

д е в е т а

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 216. (1) Държавните служители в МВР
отговарят имуществено за вредите, които са
причинили на държавата по непредпазливост
при или по повод изпълнение на служебните
си задължения.
(2) За вреди, причинени на граждани при
условията на ал. 1, държавните служители в
МВР не носят имуществена отговорност към
увредения. В тези случаи държавата е длъжна
да обезщети увредения за всички имуществени
и неимуществени вреди съобразно общите
правила на гражданското право.
(3) За вредите, причинени умишлено или в
резултат на престъпление или причинени не
при или по повод изпълнение на служебните
задължения, отговорността на държавните
служители в МВР се определя в съответствие
с гражданския закон.
(4) Имуществената отговорност на държавните служители в МВР се прилага независимо
от дисциплинарната, административнонаказателната или наказателната отговорност за
същото деяние, ако такава отговорност се
предвижда.
Чл. 217. (1) Държавните служители в МВР
не отговарят имуществено за вредите, които
са възникнали от рискова дейност, свързана с
изпълнението на служебните им задължения.
(2) Държавата и държавните служители в
МВР не отговарят за вреди на трети лица, когато са причинени в условията на извънредни
обстоятелства при осъществяване на действия,
свързани със защита на националната сигурност и обществения ред и при извършване на
пожарогасителна или аварийно-спасителна
дейност.
Чл. 218. (1) За изплатените обезщетения за
вреди, причинени на граждани от незаконни
актове, действия или бездействия на органи
и длъжностни лица, МВР има право на иск
срещу служителите, които са ги причинили
виновно при условията на чл. 216, ал. 1.
(2) Държавата има право на иск срещу
служителите, виновно причинили вреди при
условията на чл. 216, ал. 2, за обезщетението,
изплатено на увредения.
(3) Когато служителят е изпълнявал служебните си задължения точно, държавата отговаря
за всички имуществени и неимуществени
вреди, причинени от него на граждани, без
да има право да търси от причинителя на
вредата възстановяване на платеното от нея.
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Чл. 219. (1) Държавните служители в МВР
отговарят за причинените вреди, но не и за
пропуснатите ползи.
(2) Размерът на вредите се определя към
деня на настъпването им, а ако това не може
да се установи – към деня на откриването им.
Чл. 220. (1) За вреди, причинени при условията на чл. 216, ал. 1, служителят отговаря
в размера на вредата, но не повече от едно
брутно месечно възнаграждение.
(2) За вреди, причинени при условията на
ал. 1 от висши ръководни служители, отговорността е в размера на вредата, но не повече
от три брутни месечни възнаграждения.
Чл. 221. (1) Държавните служители в МВР,
чието служебно задължение е да събират,
съхраняват, разходват или отчитат парични
или материални ценности, отговарят:
1. в размера на вредата, но не повече от
три брутни месечни възнаграждения;
2. за липса – в пълен размер заедно със
законната лихва от деня на причиняване на
вредата, а когато това не може да се установи – от деня на откриване на липсата.
(2) Лицата, които са получили нещо без
основание от причинителя на вредата или
са се възползвали от увреждането по ал. 1,
т. 1, дължат солидарно с причинителя на
вредата връщане на полученото до размера
на обогатяването. Лицата дължат връщане и
на полученото по дарение от причинителя
на вредата, когато дарението е със средства,
извлечени от причинената вреда.
(3) Исковете по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се погасяват с изтичане на 10-годишна давност от
деня на причиняването на вредата.
Чл. 222. Когато вредата е причинена от
няколко лица, те отговарят:
1. в случаите на ограничена имуществена
отговорност – съобразно участието на всеки
от тях в причиняването на вредата, а когато
това не може да бъде установено – пропорционално на брутното месечно възнаграждение;
сборът на дължимите от тях обезщетения не
може да надвишава размера на вредата;
2. в случаите на пълна имуществена отговорност – солидарно.
Чл. 223. (1) В случаите на ограничена
имуществена отговорност лицата по чл. 204
издават заповеди за основанието и размера
на отговорността на служителя.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в едномесечен срок от откриването на вредата, но
не по-късно от една година от причиняването є, а когато е причинена от ръководен
служител или при извършване на отчетна
дейност – в тримесечен срок от откриването
є, но не по-късно от 5 години от нейното
причиняване. Тези срокове не текат, ако е
образувано производство за осъществяване
на пълна имуществена отговорност, докато
производството е висящо.
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(3) Ако служителят в едномесечен срок от
връчването на заповедта писмено оспори основанието или размера на отговорността, МВР
може да предяви срещу него иск пред съда.
Чл. 224. (1) Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако
държавният служител не внесе доброволно
сумата преди съдебното производство.
(2) Исковете за пълна имуществена отговорност по ал. 1 се погасяват с изтичане на
5-годишна давност, която започва да тече от
деня на причиняването на вредата. В тези
случаи давността се прекъсва и с акт, съставен
от контролен орган, от деня на връчването
му на служителя.
Чл. 225. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския
закон.
Г л а в а

д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл. 226. (1) Служебното правоотношение
на държавния служител в МВР се прекратява:
1. при навършване на пределна възраст за
служба в МВР – 60 години;
2. при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст – по искане на
служителя;
3. по здравословни причини – при невъзможност държавният служител да изпълнява
възложената му работа поради болест, довела
до трайна неработоспособност, или по здравни
противопоказания;
4. по собствено желание;
5. при съкращаване на длъжността;
6. при неявяване или отказ на служителя
да заеме длъжността, на която е възстановен,
в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за
прекратяване на служебното правоотношение,
освен когато този срок не бъде спазен по
уважителни причини;
7. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради:
а) влизане в сила на присъда, с която е
наложено наказание лишаване от свобода,
когато изпълнението на наказанието не е
отложено по реда на Наказателния кодекс,
или е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6
и 7 от Наказателния кодекс и не е възможно налагането на дисциплинарно наказание
„уволнение“;
б) получаване на най-ниската обща оценка
на професионалната дейност за два последователни отчетни периода;
в) незавършване на курса за първоначална
професионална подготовка;
г) неподаване на декларации по чл. 160,
ал. 3;
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д) установяване наличието на обстоятелства
по чл. 155, ал. 1, т. 2, когато не е възможно
на лагането на дисциплинарно наказание
„уволнение“;
е) отказ или отнемане на разрешение за
достъп до класифицирана информация;
ж) установяване на несъвместимост в случаите по чл. 153, ал. 3, т. 1 – 4;
з) назначаване или преминаване на държавната служба въз основа на неистински или
преправен документ, или документ с невярно
съдържание, когато не е възможно налагането
на дисциплинарно наказание „уволнение“;
и) придобиване на друго гражданство;
8. при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“;
9. при преминаване на изборна длъжност
в случаите по чл. 153, ал. 3, т. 5;
10. при прекратяване действието на договор
или при намаляване числеността на служителите по договор, сключен на основание чл. 92,
ал. 1 и 2, чл. 94, ал. 1 или чл. 128, ал. 1;
11. в периода на срока за изпитване – при
получаване на най-ниската оценка на професионалната дейност;
12. при смърт на държавния служител;
13. при придобиване право на пенсия при
условията на чл. 69 от Кодекса за социално
осигуряване – по искане на служителя;
14. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
15. когато служебното правоотношение е
възникнало, след като назначеният държавен
служител е упражнил правото си на пенсия – по инициатива на органа по назначаване;
16. при отказ да заеме друга длъжност в
случаите по чл. 164, ал. 2, т. 1;
17. по преценка на министъра на вътрешните работи или прекратяване на мандата – за
ръководителя на структурата за връзки с
обществеността.
(2) В случаите по ал. 1, т. 15 органът по
назначаване може да получи информация
служебно за упражненото право на пенсия
от държавния слу ж ител от Национални я
осигурителен институт, който я предоставя
безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване
на искането.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват въз основа на решение на Централната
експертна лекарска комисия, което може да
бъде обжа лвано пред А дминист ративни я
съд – гр. София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В случаите по ал. 1, т. 9 в едномесечен
срок след прекратяване пълномощията на
изборната длъжност служителят има право
да заеме предишната или друга длъжност.
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(5) Прекратяване на служебните правоотношения в случаите по ал. 1, т. 3, 5 и т. 7,
букви „е“ и „ж“ във връзка с чл. 153, ал. 3,
т. 1 се допуска само ако служителят откаже
да заеме друга предложена му длъжност или
ако няма друга длъжност, подходяща за него.
(6) Редът за прекратяване на служебното
правоотношение по ал. 1 и за установяване
на обстоятелствата по ал. 1, т. 7, буква „б“ и
т. 11 се определя с наредба на министъра на
вътрешните работи.
(7) Служебното правоотношение не може
да бъде прекратено в случаите по ал. 1, т. 2,
4, 13, 14 и 15 при образувано дисциплинарно
производство по чл. 207, ал. 1.
Чл. 227. Заповед за прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител се
издава от съответния орган по чл. 158 или 159.
Чл. 228. (1) Органът по чл. 227 прекратява
служебното правоотношение по чл. 226, ал. 1,
т. 5, 7 и 15 с едномесечно предизвестие. При
неспазване срока на предизвестие на държавния служител се дължи обезщетение за
неспазения срок на предизвестието.
(2) Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 226, ал. 1, т. 2,
4 и 13 се издава в срока по ал. 1. Органът по
чл. 227 може да прекрати служебното правоотношение преди изтичането на срока, като
заплати обезщетение на държавния служител
за остатъка от времето.
Чл. 229. Служебното правоотношение на
държавните служители в МВР не може да
бъде прекратено през време на отпуск освен
в случаите по чл. 226, ал. 1, т. 1, 3, т. 7, буква
„а“ и т. 8, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер.
Чл. 230. (1) Заповедта за прекратяване
на служебното правоотношение подлежи на
незабавно изпълнение.
(2) Служебното правоотношение се прекратява от датата на връчването на заповедта,
освен в случаите по:
1. чл. 226, ал. 1, т. 1 и 3 – от датата на
издаване на заповедта;
2. чл. 226, ал. 1, т. 12 – от датата на смъртта.
Чл. 231. Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
Чл. 232. При отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
държавните служители в МВР се възстановяват на предишната или на друга равностойна
длъжност и могат да я заемат, ако в двуседмичен срок от влизането в сила на съдебното
решение се явят в съответната структура.
Чл. 233. (1) На държавните служители
с п рек рат ено сл у жебно п ра воо т ношен ие
на основание чл. 226, ал. 1, т. 2 и 13 и на
служителите с прекратено трудово правоот-
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ношение при придобито право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, работили през
последните 10 години в МВР, се издават карти
за медицинско обслужване.
(2) Карти по ал. 1 може да се издават и на
държавните служители с прекратено служебно
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 1, 3 – 5 и 10 с придобито право на пенсия по
реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване към момента на освобождаването им.
(3) Видът на картите, условията и редът за
издаването им се определят със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на
толкова месечни възнаграждения, колкото
прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Когато държавните служители са прослужили 10 и повече години и служебното им
правоотношение е прекратено по здравословни
причини, размерът на еднократното обезщетение не може да бъде по-малък от 15 месечни
възнаграждения.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 2, когато
прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното обезщетение е в размер 10
месечни възнаграждения.
(4) При повторно и при всяко следващо
прекратяване на служебното правоотношение
от полагащото се обезщетение, определено
по реда на ал. 1 – 3, се приспадат толкова
месечни възнаграждения, колкото вече са
получени от служителите на длъжности по
чл. 235, ал. 1.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители имат право на
еднократно допълнително вещево имущество
или на левовата му равностойност в размер,
определян ежегодно със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(6) При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния
служител на преживелия съпруг, децата и
родителите се изплаща обезщетението по ал. 1.
(7) Разпоредбите на ал. 1 и 5 не се прилагат, когато служебното правоотношение е
прекратено по чл. 226, ал. 1, т. 7, букви „а“,
„д“ и „з“, т. 8 и 14.
(8) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се
изплаща обезщетение за неизползвания отпуск
по чл. 189, ал. 1, т. 1 – 3.
(9) За годината на освобождаване от служба
обезщетението по ал. 8 се изплаща пропорционално на прослужените месеци.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Чл. 235. (1) При определяне размера на
обезщетението по чл. 234 се вземат предвид
прослужените години:
1. като държавен служител, офицер или
сержант в МВР;
2. като гражданско лице в МВР по отменения Закон за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 29
от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г.,
бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17,
26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г., бр. 15, 70 и
89 от 2004 г., бр. 11, 19, 27, 86, 103 и 105 от
2005 г.; отм., бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 24 и
30 от 2006 г.);
3. като служител по отменения § 19 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 73
от 1998 г.; изм., бр. 62 от 2002 г.);
4. на военна служба, с изключение на
служилите редовна военна служба като срочнослужещи.
(2) При определяне размера на обезщетението по чл. 234 се вземат предвид прослужените години по ал. 1 без приравнения
трудов стаж.
(3) Извън случаите по ал. 1 при прекратяване на служебното правоотношение на
държавните служители от МВР поради пенсиониране, когато са прослужили последните
13 години и 4 месеца на длъжности по ал. 1,
размерът на обезщетението се определя от
сбора на:
1. прослужените години по ал. 1;
2. години на приравнения трудов стаж към
първа категория труд.
(4) При наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“ прослуженото време на длъжности по ал. 1 до дисциплинарното уволнение
не се взема предвид при определяне размера
на еднократното парично обезщетение при
последващо прекратяване на сл у жебното
правоотношение.
Чл. 236. При преместване на работа в други населени места на държавния служител и
на членовете на семейството му се изплаща
еднократно обезщетение. Транспортните разходи при преместването са за сметка на МВР.
Чл. 237. (1) При незаконно прекратяване
на служебното правоотношение държавните
служители в МВР имат право на обезщетение в размер, изчислен по реда на чл. 239
към момента на прекратяването, за времето,
през което са останали без работа, но за не
повече от 6 месеца. Когато през това време са
работили на по-нископлатена работа, те имат
право на разликата във възнагражденията.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в
случаите на отстраняване от длъжност по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс,
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когато наказателното производство спрямо
отстранените служители бъде прекратено
или те бъдат оправдани, или при отпадане на
основанието за отстраняването им.
(3) Възстановените на работа по силата
на влязло в сила съдебно решение държавни
служители в едномесечен срок от заемане
на длъжността могат да възстановят обезщетението, получено при прекратяването на
служебното правоотношение, признато за
незаконно.
(4) При повторно и при всяко следващо
прекратяване на служебното правоотношение
държавните служители по ал. 3 имат право
на обезщетение на общо основание.
(5) Когато държавните служители по ал. 3
не възстановят полученото обезщетение, при
повторно и при всяко следващо прекратяване
на служебното правоотношение от полагащото
се обезщетение се приспадат толкова броя
месечни възнаграждения, колкото са получени
при предишни прекратявания на служебните
правоотношения.
Чл. 238. (1) На служителите в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод
изпълнение на служебните си задължения, се
изплаща обезщетение в размер 10 месечни
възнаграждения при тежка телесна повреда
и 6 месечни възнаграждения при средна телесна повреда.
(2) На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни
служители в МВР се изплаща еднократно
обезщетение на всеки от тях в размер 12
месечни възнаграждения.
(3) Видът на причинената телесна повреда
се определя от Централната експертна лекарска комисия, а обстоятелствата, при които е
причинена или при които държавният служител е загинал, се удостоверяват от прекия
ръководител.
(4) В случаите на смърт на лицата по ал. 2
се изплаща и обезщетението по чл. 234, ал. 1.
(5) Обезщетенията по ал. 1 и 2 се разрешават от ръководителите на структури по чл. 37.
Чл. 239. (1) Обезщетенията по този закон се
изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване
на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на
събитието по чл. 238, което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения за прослужено време, за работа при специфични
условия, за изпълнение на специфични служебни дейности, за научна степен.
(2) Обезщетенията по чл. 234, 236 и 238 не
подлежат на облагане с данък.
Чл. 240. При прекратяване на служебното
правоотношение по искане на държавния
служител или при негово виновно поведение,
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когато не е възстановил разходите по чл. 174,
ал. 3 и 4, неиздължената сума се удържа от
обезщетението и другите вземания, които има
право да получи, а ако дължимата сума не
може да се събере по този начин, вземането
се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 241. Обезщетенията по тази глава се
изплащат по правила, утвърдени от министъра
на вътрешните работи.
Г л а в а
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СИНДИК АЛНА ДЕЙНОСТ
Чл. 242. (1) Служителите в МВР имат право свободно да се сдружават в синдикални
организации за защита на своите трудови и
социално-икономически права и интереси.
(2) Държавните служители в МВР могат
да членуват в синдикални организации само
на служители от МВР. Те не могат да приемат в своите организации лица, които не са
служители в МВР.
(3) Лицата, работещи по трудово правоотношение, имат право да се сдружават в
синдикални организации при условията и по
реда на Кодекса на труда.
(4) Синдикалните организации в МВР осъществяват дейността си, без да се намесват
в ръководството на структурите и в управлението на системата.
Чл. 243. (1) Синдикалните организации на
служителите в МВР придобиват качеството
на юридическо лице след вписването им по
реда, установен за вписване на сдруженията
с нестопанска цел.
(2) Синдикалните организации в МВР
представляват своите членове пред ръководството на МВР и защитават техните права
по служебните, трудовите и осигурителните
правоотношения, както и по въпросите на
жизненото равнище чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти на
нормативни и общи административни актове.
(3) Синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР с
полицейски правомощия, имат право да се
присъединяват или да членуват в национални
синдикални организации извън МВР само
ако те осъществяват дейността си в сферата
на сигурността.
(4) Синдикалните организации, в които
членуват само държавни служители в МВР
без полицейски правомощия, имат право да се
присъединяват или да членуват в национални
синдикални организации извън МВР.
(5) Синдикалните организации, в които
членуват държавни служители в МВР, имат
право да се присъединяват към международни
синдикални организации със сродни функции
и характер.
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(6) Ръководството на МВР съдейства на синдикалните организации за осъществяване на
тяхната дейност, като може да им предоставя
безвъзмездно ползване на помещения и да им
създава други материални условия, необходими
за изпълнението на техните функции.
Чл. 244. (1) Синдикалните организации
изразяват и отстояват интересите на своите
членове и съдействат за осъществяване на
социално-икономическите им права и интереси и за подобряване на жизненото им
равнище в сътрудничество и консултации с
ръководството на МВР.
(2) Когато при осъществяване на дейностите
по ал. 1 не се постигне съгласие с ръководството на МВР, организациите по чл. 242,
ал. 1 могат да пристъпят към осъществяване на избрани от тях форми на протестни
действия, без членовете им да преустановяват
изпълнението на служебните си задължения.
(3) По време на протестните действия
представителите на организациите по чл. 242,
ал. 1 и ръководството на МВР полагат усилия
за разрешаване на спорните въпроси чрез
преговори и консултации.
Чл. 245. (1) Министърът на вътрешните
работи и синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР,
сключват споразумение за сътрудничество при
осъществяване на социално-икономическите
права и интереси на държавните служители.
(2) Министърът на вътрешните работи и
синдикалните организации, в които членуват
лица, работещи по трудово правоотношение
в МВР, могат да сключват колективен трудов
договор и споразумения при условията и по
реда на Кодекса на труда.
Чл. 246. (1) Държавните служители могат
да провеждат събрания в извънработно време,
включително в униформено облекло, във:
1. помещения или места, предоставени за
ползване и управление на МВР, при условия,
определени от съответния ръководител;
2. други помещения, избрани от тях.
(2) Държавните служители могат да провеждат събрания през работно време в рамките
на 40 часа годишно, времето и мястото на
които се определят от съответния ръководител.
Чл. 247. (1) Държавните служители, които
заемат ръководна изборна длъжност в организациите по чл. 242, ал. 1, за времето на
мандата си имат право на неплатен отпуск.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители по ал. 1 могат да бъдат
прекратени на основание чл. 226, ал. 1, т. 5
и 8 само с предварителното съгласие на ръководния орган на съответната синдикална
организация.
(3) Броят на служителите с право на неплатен отпуск по ал. 1 се одобрява от министъра на вътрешните работи след обсъждане
в Съвета за социално партньорство в МВР.
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(4) Времето по ал. 1 се зачита за трудов
стаж по този закон.
Чл. 248. (1) В МВР се създава Съвет за
социално партньорство, наричан по-нататък
„съвета“. Съветът се ръководи от министъра
на вътрешните работи или от определен от
него заместник-министър.
(2) В съвета участват представители на
ръководството на МВР, на организациите по
чл. 242, ал. 1, в които членуват повече от 5 на
сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат изградени звена в повече
от една трета от структурите на МВР, и на
служителите, нечленуващи в синдикалните
организации. Броят на представителите на
служителите, нечленуващи в синдикални
организации, не може да е по-голям от една
четвърт от общия брой представители на
организациите по чл. 242, ал. 1.
(3) Съветът осъществява социалния диалог, като разрешава въпросите, свързани
с трудовите и служебните отношения и със
социално-икономическите права и интереси
на служителите, в дух на сътрудничество,
взаимни отстъпки и зачитане интересите на
всяка от страните.
(4) Съветът полага усилия за доброволно
уреждане на възникналите спорни въпроси
чрез консултации и преговори за постигане
на съгласие и приемане на общи решения по
реда на ал. 3.
(5) Съветът приема правила за организацията и дейността си.
Г л а в а
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ФИНАНСОВО-РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 249. (1) Бюджетът на МВР включва
всички постъпления и плащания за дейността
на министерството за съответната бюджетна година с изключениe на постъпленията и
плащанията, за които се прилагат сметки за
средства от Европейския съюз, и на операциите
с чужди средства, за които са обособени сметки
за чужди средства съгласно изискванията на
Закона за публичните финанси.
(2) Средствата от продажба на недвижими имоти и движими вещи, предоставени за
управление на МВР, постъпват в приходната
част на бюджета на министерството.
(3) В рамките на общия бюджет министърът
на вътрешните работи определя и утвърждава ежегодно бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет.
(4) Второстепенните разпоредители с бюджет определят и утвърждават бюджетите на
разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
(5) Министърът на вътрешните работи
утвърждава разпределение на бюджета на
МВР за съответната година, класифициран
по показатели въз основа на икономически
и функционален признак.
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(6) Министърът на вътрешните работи
утвърждава разпределение на разходите по
бюджета на МВР съгласно утвърдените области
на политики и бюджетни програми.
(7) Министърът на вътрешните работи утвърждава вътрешни правила за организация
на бюджетния процес.
(8) Министърът на вътрешните работи
у п ра ж н я ва кон т рол върх у п роцеси т е по
планирането, съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджетите на разпоредителите
с бюджет от по-ниска степен.
(9) Забранява се сключването на договори за дарения в МВР освен в изпълнение на
международни договори, по които Република
България е страна, и на съвместни проекти.
Чл. 250. Министерството на вътрешните
работи е администратор на 10 на сто от приходите по чл. 240, ал. 2 от Закона за митниците.
Чл. 251. Материално-техническото осигуряване на МВР включва:
1. текуща издръжка;
2. доставка, производство и ремонт на
техника и въоръжение, оборудване и друго
имущество;
3. проектиране и извършване на капитално строителство и изграждане на жилищен,
сграден, почивен и болничен фонд;
4. управление на земи, сгради и съоръжения;
5. социални и обслужващи дейности;
6. други дейности, свързани със защитата
на националната сигурност и обществения ред.
Чл. 252. Дейностите в областта на материално-техническото осигуряване на МВР
се осъществяват при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки.
Чл. 253. Министерският съвет предоставя
на МВР за управление земи, сгради, съоръжения и други обекти – държавна собственост.
Чл. 254. За осигуряване изпълнението на
военновременни задачи МВР изгражда и поддържа необходимите за целта обекти.
Ч АСТ Ч ЕТ ВЪР ТА
МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Чл. 255. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както
и за отстраняване на негативните последици
от тях министърът на вътрешните работи
или оправомощени от него длъжностни лица
могат да спират строителството, въвеждането
в експлоатация и използването на обекти,
инсталации, уреди и съоръжения, както и
да спират други дейности, които създават
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опасност за националната сигурност и обществения ред, за възникването на пожари
и производствени аварии.
Чл. 256. (1) Заповедта за прилагане на
принудителни административни мерки се
издава и обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови
друго.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 257. (1) Който не изпълни разпореждане
на орган на МВР, направено в изпълнение на
функциите му, ако извършеното не съставлява
престъпление, се наказва с глоба от 100 до
500 лв.
(2) За маловажни нарушения органите на
МВР налагат глоба 50 лв.
Чл. 258. (1) Който без уважителни причини
не се яви в местата по чл. 69, ал. 1, след като е
редовно призован, се наказва с глоба до 300 лв.
(2) При повторно неявяване без уважителни
причини глобата е от 200 до 500 лв.
Чл. 259. Който при условията на глава
пета без уважителни причини не предостави
на орган на МВР превозно или съобщително
средство, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.
Чл. 260. Който не изпълни писмените разпореждания по чл. 125, ал. 1, т. 4 и заповедите
по чл. 255, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
Чл. 261. (1) Физически лица, които извършват дейности по чл. 129 без разрешение, се
наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1 на търговците
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 50 000 лв.
(3) При повторно извършване на нарушенията лицата по ал. 1 се наказват с глоба от
10 000 до 20 000 лв., а по ал. 2 – с имуществена
санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 262. (1) Лице, получило разрешение по
чл. 129, което:
1. е наело лица, неотговарящи на изискванията за професионална квалификация;
2. осъществява дейност без наличие на техника, оборудване или квалифициран персонал;
3. нарушава реда за осъществяване на съответната дейност,
се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
и/или му се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 до 50 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба от 10 000 до 20 000 лв. и/или
имуществена санкция в размер от 50 000 до
100 000 лв. и отнемане на разрешението за
срок до две години.
Чл. 263. (1) Физическо или юридическо
лице, което произвежда продукти за пожарогасене на територията на Република България
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или предоставя на пазара такива продукти в
нарушение на изискванията на наредбата по
чл. 17, ал. 6, се наказва съответно с глоба от
1000 до 10 000 лв. или му се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушенията лицата по ал. 1 се наказват съответно с
глоба от 10 000 до 20 000 лв. или им се налага
имуществена санкция в размер от 50 000 до
100 000 лв.
Чл. 264. (1) Който противозаконно пречи
на орган на МВР да изпълнява функциите
си, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако
извършеното не съставлява престъпление.
(2) Който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР
при изпълнение на служебните му задължения,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.
Чл. 265. (1) Ръководителите на държавни
органи, организации и юридически лица и
гражданите, които виновно не са изпълнили
задълженията, предвидени в този закон или в
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба от 200 до 2000 лв.
(2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба в размер от 50
до 100 лв.
Чл. 266. (1) За нарушение на чл. 151, ал. 3
на юридическите лица и едноличните търговци
се налага имуществена санкция в размер от
1000 до 5000 лв.
(2) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция
в размер от 5000 до 20 000 лв.
(3) Вещите, които са послужили за извършване на административно нарушение или които
са били предмет на нарушение по ал. 1 и 2,
независимо чия собственост са, се отнемат в
полза на държавата.
Чл. 267. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от органите на МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
Чл. 268. (1) Иззетите с влязло в сила наказателно постановление разрешения, издадени
по този закон, се изпращат на съответния компетентен орган на МВР за съхранение и отчет.
(2) Наказанието „отнемане на разрешението“
тече от датата на изземване на разрешението.
Чл. 269. (1) Глобите, предвидени в този
закон, се налагат на физическо лице или на
длъжностно лице в юридическо лице, регистрирано като търговец, в юридическо лице с
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нестопанска цел, регистрирано по националното законодателство на държава членка, или
в юридическо лице, създадено със закон или
с акт на Министерския съвет.
(2) Имуществените санкции, предвидени в
този закон, се налагат на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
по националното законодателство на държава
членка, или на юридическо лице, създадено
със закон или с акт на Министерския съвет.
(3) Глобите и имуществените санкции,
предвидени в този закон, се налагат, ако извършеното не съставлява престъпление.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, което внася в Република България
продукт от трета държава (извън Европейския
съюз).
2. „Граничен контрол“ е нормативно установена дейност, състояща се от гранични
проверки и наблюдение на границата, които
се извършват съответно в зоните на ГКПП и
в граничната зона, която се осъществява по
отношение на лицата, предметите в тяхно владение, транспортните средства и стоките при и
по повод преминаване на държавната граница
или присъствието им в граничната зона, с цел
гарантиране спазването на граничния режим.
3. „Гранични проверки“ са проверките,
извършвани на граничните контролно-пропускателни пунктове с цел гарантиране, че
лицата, включително превозните им средства
и предметите в тяхно владение, могат да получат разрешение за влизане на територията
на Република България или за излизане.
4. „Граничен режим“ е нормативно установеният ред за преминаване на държавната
граница от лица, стоки, превозни средства,
транспортни, съобщителни и други комуникации и съоръжения, редът за пребиваване
и извършване на дейности в установените
гранични ивици и зони, в териториалното
море, вътрешните морски води и вътрешните
водни пътища, запазването и поддържането в
изправност на граничните знаци.
5. „Действия по повод изпълнение на служебни задължения“ са такива действия или
бездействия, които не съставляват изпълнение
на задължения, произтичащи непосредствено
от заеманата длъжност, но ги предхождат
или следват по време и са в пряка причинна
връзка с тях.
6. „Действия при изпълнение на служебни
задължения“ са такива действия или бездействия, които съставляват изпълнение на
задължения, произтичащи непосредствено от
заеманата длъжност.
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7. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка,
различно от производителя или вносителя,
което предоставя определен продукт на пазара.
8. „Загинал при или по повод изпълнение на
служебни задължения“ е лице, чиято смърт е
настъпила при обстоятелствата по т. 5 или 6.
9. „Зона на ГКПП“ е територията, на която са разположени сградите, помещенията,
работните места, подземните и надземните
съоръжения, техническите средства и местата
за преходи, изчакване и проверка на лица,
превозни средства и стоки, преминаващи през
зоните за гранични проверки.
10. „Компенсиращи мерки“ са приложимите
мерки по Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за
режима на движение на лица през границите
(Кодекс на шенгенските граници).
11. „Контролиращи достъпа системи“ са
всички видове биологични, електронни или
магнитни четящи устройства, кодирани бутонни
устройства и други, които при подадена им
команда деблокират спиращите съоръжения
или врати. Тези устройства могат и да запазват
информацията за контролирания достъп.
12. „Наблюдение на държавната граница“ е
дейност по организиране и прилагане на охранителни мерки между граничните контролнопропускателни пунктове за предотвратяване
незаконното преминаване на държавната
граница, спазване на граничния режим и недопускане заобикаляне на граничните проверки.
13. „Повторно“ е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила
на наказателното постановление, с което на
нарушителя е наложено наказание за същото
по вид нарушение.
14. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление
или използване на пазара на Република България в процеса на търговска дейност срещу
заплащане или безплатно.
15. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, което произвежда продукт
или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт
на пазара със своето име или търговска марка.
16. „Професионално образование“ е придобиването на образователно-квалификационни
степени и на образователна и научна степен
на висшето образование в области на висшето
образование, професионални направления и
специалности, за които Академията на МВР
е получила програмна акредитация.
17. „Професионално обучение“ е придобиването на професионална квалификация във
връзка с изпълнението на задачите и дейностите на МВР.
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18. „Първоначално професионално обучение“ е обучение за придобиване на основни
знания и умения за изпълнение на задачите
и дейностите на МВР по противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред,
защита на националната сигурност, граничния контрол, регулиране на миграционните
процеси, пожарната безопасност и защитата
на населението.
19. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
20. „Сигнално-охранителни и известителни
системи“ са централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за
сигнализация и устройства за предаване на
сигнали на разстояния, които подават сигнал
при евентуален опит да бъдат преодолени или
разрушени физическите бариери от системи за
физическа защита на даден обект.
21. „Системи за видеонаблюдение“ са съвкупност от видеокамери, монитори, записващи
устройства, видеомултиплексори, превключватели и други, с които се наблюдават, констатират
и/или заснемат извършителите на опити за
проникване или проникналите в даден обект.
22. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения, извършени в продължение
на една година.
23. „Служебна необходимост“ е налице
при извънредни промени в оперативната
обстановка, състоянието на престъпността и
обществения ред, нормативни промени и/или
промени във функционалните задължения на
структурите.
24. „Служебна тайна“ е информацията,
която не е държавна тайна, но е свързана с
изпълнението на функциите и задачите на
министерството и с реализирането на правомощията на органите му или е получена в
резултат на тази дейност, нерегламентираният
достъп до която би се отразил негативно на
интересите и сигурността на държавата, на
дейността на МВР, на неговите служители във
връзка с изпълнението на службата им или
на трети лица.
25. „Снемане на полицейска регистрация“
е операция или набор от операции с данните,
обработвани при полицейската регистрация,
които водят до заличаване на данни или до
унищожаване на материални носители на информация от документални фондове, или до
обезличаване на данните и ползването им само
за целите на статистиката в автоматизираните
информационни системи.
26. „Специфичен контрол“ е извършване на
обиск на лице или претърсване на превозно
средство, кораб, въздухоплавателно средство,
контейнер и на вещите, превозвани в тях, за
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което е подаден сигнал в ШИС, с оглед предотвратяване на престъпления и заплахи за
националната сигурност.
27. „Стратегически обекти“ са обектите,
определени от Министерския съвет в единен
списък.
28. „Физически бариери“ са всички видове
огради, оградни съоръжения, решетки, метални или усилени с метал врати, капандури
и прозорци, укрепващи метални елементи,
механични заключващи устройства, тунелни
проходни съоръжения и други.
29. „Значителна имуществена вреда“ е тази,
чиято левова равностойност е в размер на 14
или повече минимални работни заплати към
момента на извършване на деянието.
§ 2. Органите на МВР събират такси в размери, определени с тарифа от Министерския
съвет, за:
1. съхранение в структурите на МВР на
предадена или иззета вещ след срока по чл. 84,
ал. 8;
2. оценяване съответствието на продукти
за пожарогасене;
3. издаване на сертификат, становище и друг
документ във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол;
4. издаване на разрешение за извършване
на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност;
5. промяна в издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност;
6. издаване на удостоверителни документи
за възникнали произшествия;
7. предоставяне на информация по искане
на юридически лица на небюджетна издръжка
и на граждани;
8. копиране, микрофилмиране, фотокопиране или сканиране на архивен документ,
както и за предоставяне на архивен документ
за заснемане на филм;
9. заверка на копие на архивен документ.
§ 3. Този закон въвежда Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември
2006 г. за опростяване обмена на информация
и сведения между правоприлагащите органи
на държавите – членки на Европейския съюз.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Този закон отменя Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17
от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28,
43, 69, 94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93
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от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и
81 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15, 52,
66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г.).
§ 5. (1) Служебните правоотношения на
държавните служители в МВР не се прекратяват, а се преобразуват, считано от датата на
влизане в сила на закона, като държавните
служители се назначават на длъжностите,
които заемат към момента на преобразуване
на правоотношенията.
(2) До определяне заплатите на държавните
служители по реда на чл. 177 на лицата по
ал. 1 се заплащат възнагражденията, определени по досегашния ред.
(3) Лицата, на които определените основни
месечни възнаграждения по чл. 177 са по-ниски
от получаваните до влизането в сила на закона,
запазват размера на възнагражденията си. В
този случай служителите получават лична временна добавка, която се включва в основната
заплата при условия и по ред, определени от
министъра на вътрешните работи.
§ 6. С влизането в сила на закона заварените
трудови правоотношения на лицата, работещи
по трудово правоотношение в МВР, не се прекратяват съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 7. (1) Служебните правоотношения на
държавните служители от научноизследователските и научно-приложните институти на
МВР, осъществяващи дейности по създаване
на специфични технически средства и системи,
проектиране на удостоверителни знаци, защитени документи, щемпели и печати, преминават в служебни правоотношения с Държавна
агенция „Технически операции“.
(2) Трудовите правоотношения на служителите от научноизследователските и научноприложните институти на МВР, осъществяващи дейности по създаване на специфични
технически средства и системи, проектиране на
удостоверителни знаци, защитени документи,
щемпели и печати, преминават към Държавна агенция „Технически операции“ съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към
Държавна агенция „Технически операции“ без
срок за изпитване освен служителите, които
са със срок за изпитване.
(4) Стажът, придобит по отменения Закон за
Министерството на вътрешните работи от служителите по ал. 1 и 2, преминали в Държавна
агенция „Технически операции“, се зачита за
работа при един и същ орган по назначаване,
съответно работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията.
(5) Прослуженото време като държавен
служител по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, за което не са
получени обезщетения преди преминаването
в Държавна агенция „Технически операции“,
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се зачита при определяне размера на обезщетението при прекратяване на служебното
правоотношение.
§ 8. (1) Създадените с този закон Главна
дирекция „Криминална полиция“ и Главна
дирекция „Охранителна полиция“ са правоприемници на активите, пасивите, правата,
задълженията и архивния фонд на Главна
дирекция „Национална полиция“ съобразно
разделителни протоколи, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на Главна дирекция „Национална полиция“ се осъществява от директора
на Главна дирекция „Охранителна полиция“.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения на
лицата, работещи по трудово правоотношение
в Главна дирекция „Национална полиция“, се
уреждат при условията и по реда съответно
на § 5 и 6 в Главна дирекция „Криминална
полиция“ и Главна дирекция „Охранителна
полиция“.
§ 9. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Гранична полиция“ е правоприемник
на активите, пасивите, правата и задълженията
на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на
дирекция „Миграция“, създадени с отменения Закон за Министерството на вътрешните
работи.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Гранична
полиция“ и на дирекция „Миграция“, създадени
с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се осъществява от директора
на Главна дирекция „Гранична полиция“.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения
на лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Миграция“, се уреждат при
условията и по реда съответно на § 5 и 6 в
Главна дирекция „Гранична полиция“.
§ 10. (1) Създадената с този закон Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ е правоприемник на активите,
пасивите, правата и задълженията на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и териториалните є звена, създадена с отменения Закон за Министерството
на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ и на
териториалните є звена, създадена с отменения Закон за Министерството на вътрешните
работи, се осъществява от директора на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
§ 11. (1) Създадените с този закон областни дирекции на МВР са правоприемници на
активите, пасивите, правата и задълженията
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на областните дирекции на МВР, създадени
с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на областните дирекции на
МВР, създадени с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се осъществява от директорите на областните дирекции.
§ 12. (1) Създадената с този закон дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“, създадена с отменения Закон за
Министерството на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“, създадена
с отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се осъществява от директора
на дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“.
§ 13. (1) Създадената с този закон дирекция
„Международни проекти“ е правоприемник на
активите, пасивите, правата и задълженията
на дирекция „Международни проекти“, създадена с отменения Закон за Министерството
на вътрешните работи.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на дирекция „Международни проекти“, създадена с отменения Закон
за Министерството на вътрешните работи,
се осъществява от директора на дирекция
„Международни проекти“.
§ 14. (1) Министерството на вътрешните
работи е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд
на дирекция „Специална куриерска служба“.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на дирекция „Специална куриерска служба“ се осъществява от министъра
на вътрешните работи.
(3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения
на лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Специална ку риерска
служба“, се уреждат при условията и по реда
съответно на § 5 и 6.
§ 15. (1) Образуваните и неприключили до
влизането в сила на закона производства за
търсене на дисциплинарна или имуществена
отговорност от държавните служители в МВР
се довършват по досегашния ред.
(2) Образу вани те и неп рик лючи ли до
влизането в сила на закона производства по
отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на
служебни правоотношения се довършват по
досегашния ред.
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§ 16. (1) Обявените и неприключили до
влизането в сила на закона конкурси за назначаване на държавна служба се довършват
по досегашния ред.
(2) Обявените и неприключили до влизането
в сила на закона конкурси за преминаване на
държавна служба се прекратяват.
§ 17. Издадените до влизането в сила на
закона разрешения по чл. 91е от отменения
Закон за Министерството на вътрешните
работи запазват действието си до изтичането
на срока на тяхната валидност.
§ 18. Срокът на действие на издадените
разрешения по чл. 91е от отменения Закон за
Министерството на вътрешните работи, чийто
срок изтича към датата на влизане в сила на
закона, се удължава служебно с 6 месеца от
съответния орган, издал разрешението.
§ 19. Образуваните и неприключили до
влизането в сила на закона производства по
издаване или отнемане на разрешения по
чл. 91е от отменения Закон за Министерството на вътрешните работи се довършват
по досегашния ред.
§ 20. Образуваните и неприключили до
влизането в сила на закона административнонаказателни производства по отменения Закон
за Министерството на вътрешните работи се
довършват по досегашния ред.
§ 21. Образуваните и неприключили до
влизането в сила на закона производства по
издаване или отмяна на административни
актове по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи се довършват
по досегашния ред.
§ 22. Започналите до влизането в сила на
този закон процедури за проучване и издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация за посочените в § 2а от допълнителните разпоредби на Закона за защита
на класифицираната информация служители
се довършват по досегашния ред.
§ 23. Лицата, п ри доби ли образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
Академията на МВР, чиито служебни правоотношения са преминали в Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Държавна
агенция „Технически операции“, не дължат
възстановяване на разходите за издръжка и
обучение по чл. 174.
§ 24. Разпоредбите относно разпределението на досъдебните производства на принципа на
случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването
се прилагат след създаването на необходимите
технически и организационни условия.
§ 25. Разпоредбите относно:
1. прилагането на компенсиращи мерки, и
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2. въвеждането, актуализирането, заличаването и осъществяването на действия в изпълнение на сигналите за граждани на трети
страни с отказ за влизане на територията на
Шенгенското пространство,
се прилагат от влизането в сила на Решението на Съвета на Европейския съюз
за пълното прилагане на достиженията на
правото от Шенген в Република България.
§ 26. Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на отменения Закон за Министерството на вътрешните работи се прилагат,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 27. Министерският съвет в срок два месеца от влизането в сила на закона приема
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
§ 28. Министерският съвет приема правилника по чл. 37, ал. 3 в срок един месец
от влизането в сила на закона.
§ 29. Министърът на вътрешните работи
издава подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона в срок 4 месеца от
влизането му в сила.
§ 30. Инструкцията по чл. 144, ал. 3 от
Закона за съдебната власт се издава в срок
до три месеца от влизането в сила на закона.
§ 31. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19
от 2014 г.; изм., бр. 35 от 2014 г.) в § 4 думите
„чл. 76, ал. 3“ се заменят с „чл. 92, ал. 3“.
§ 32. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52, 98, 106
и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от
2014 г.; изм., бр. 18 и 40 от 2014 г.) в чл. 75,
ал. 1, т. 2 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Криминална полиция“.
§ 33. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
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58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27 и
35 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 54б, ал. 3 думите „чл. 245, ал. 1,
т. 4, 6 и 8“ се заменят с „чл. 226, ал. 1, т. 4,
6, 8 и 16“.
2. В чл. 54е, ал. 1 думите „чл. 254“ се заменят с „чл. 237, ал. 1“.
3. В чл. 69, ал. 6 думите „чл. 52г, ал. 2, т. 8
и 9“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 6“.
4. В чл. 287, ал. 2 думите „чл. 245, ал. 1,
т. 4, 6 и 8“ се заменят с „чл. 226, ал. 1, т. 4,
6, 8 и 16“.
§ 34. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.) в чл. 371
буква „в“ се изменя така:
„в) държавните служители в Министерството на вътрешните работи, когато са извършени
във военно време или в бойна обстановка
или при участие в мисия или операция извън
страната или във връзка с бойни действия;“.
§ 35. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.) в
чл. 528, ал. 4 думите „чл. 56“ се заменят с
„чл. 65“.
§ 36. В Закона за бъ лгарск и те ли чни
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,
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бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29
и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г.,
бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82
и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г.,
бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23
от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55
от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г. и бр. 23 и
70 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 39 т. 1 се изменя така:
„1. временен паспорт – издава се от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български
граждани, които пребивават в чужбина и не
притежават валидни документи за пътуване
или за самоличност – със срок на валидност
до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след
съгласуване с Министерството на външните
работи; на български граждани, на които
след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични документи, се издава временен
паспорт след съгласуване с Министерството
на вътрешните работи;“.
2. В преходните и заключителните разпоредби в § 21 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
§ 37. В Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.;
изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36,
93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 21 от
2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична полиция“.
2. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“;
б) в ал. 6 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“;
в) в ал. 8 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
3. В чл. 12:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“;
б) в ал. 6 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
4. В чл. 13, ал. 1 и 2 думите „дирекция
„Миграция“ се заменят с „Главна дирекция
„Гранична полиция“.
5. В чл. 16, ал. 5 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
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6. В чл. 19, ал. 2 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
7. В чл. 21, ал. 1 думите „чл. 61, ал. 2“ се
заменят с „чл. 70, ал. 2“.
8. В чл. 27, ал. 1 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
9. В чл. 29 думите „дирекция „Миграция“
или от органите на“ се заличават.
10. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите „дирекция
„Миграция“ се заменят с „Главна дирекция
„Гранична полиция“.
11. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 2
и 3 думите „дирекция „Миграция“ се заменят
с „Главна дирекция „Гранична полиция“.
§ 38. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108
от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69,
84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18,
77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65 от 2006 г.;
попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от
2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70
от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от
2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и
80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66
и 103 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 44, ал. 1, т. 2 думите „при обявено
бедствено положение“ се заменят с „при въведен план за защита при бедствия“.
2. В чл. 138 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Оперативната защита се изразява в
провеждане на дейностите по чл. 19, ал. 1 от
Закона за защита при бедствия и се осъществява от Единната спасителна система.
(3) Оперативната защита се осъществява в
съответствие с аварийните планове по чл. 138а
и с плановете за защита при бедствия по чл. 9
от Закона за защита при бедствия.“
3. Член 138а се изменя така:
„Чл. 138а. (1) Аварийните планове на водностопанските системи и съоръжения и на
обектите по чл. 131, ал. 1 се изготвят от
собствениците или ползвателите им по реда
на чл. 35 от Закона за защита при бедствия
и съдържат:
1. кратки технически данни за системите
или съоръженията;
2. оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации:
а) преминаване на висока вълна с обезпеченост, по-ниска от проектната;
б) сеизмични въздействия;
в) терористичен акт;
г) увеличена филтрация или теч на вода,
необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и други;
д) тежка авария в друго съоръжение;
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3. оценка на максимални възможни последици за обекта, околната среда, населението
и инфраструктурата след него – застрашени
населени места, промишлени и други обекти;
4. мерките за ограничаване и ликвидиране
на последиците от аварийните ситуации;
5. мерките за защита на персонала;
6. задействане на аварийния план, разпределение на задълженията и отговорните структури
и лица за изпълнение на предвидените мерки;
7. времето за готовност за реагиране на
структурите и лицата по т. 6;
8. средства и ресурси, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
9. действие при аварийни ситуации;
10. действие при авария на отделно съоръжение;
11. физическа охрана на обектите и съоръженията и действие при сигнал за терористичен акт;
12. системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата
за комуникация;
13. ред за информиране на органите на
изпълнителната власт при необходимост от
въвеждане на плановете за защита при бедствие.
(2) Собствениците и ползвателите на хидротехнически съоръжения осигуряват за своя
сметка предвидените в плановете по ал. 1 мероприятия, сили и средства за провеждане на
неотложни аварийно-възстановителни работи.
(3) Техническото и експлоатационното
състояние на водностопанските системи и
съоръжения, готовността за въвеждане на плановете по ал. 1 и тяхното ресурсно осигуряване
с цел намаляване на риска от наводнения се
проверява ежегодно от комисия, назначена от
областния управител.“
4. В чл. 140, ал. 3 т. 1, 4 и 5 се отменят.
5. В чл. 190 ал. 3 се отменя.
6. В чл. 200, ал. 1 т. 15 се отменя.
7. В чл. 201 ал. 5 и 6 се отменят.
§ 39. В Закона за военната полиция (обн., ДВ,
бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 33 и 77 от 2012 г. и
бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) Полицейската регистрация по ал. 4 се
снема в случаите и по реда на чл. 68, ал. 6
от Закона за Министерството на вътрешните
работи.“
2. В чл. 9 думите „чл. 91б във връзка с
чл. 91в, т. 2“ се заменят с „чл. 125 във връзка
с чл. 126, т. 2“.
§ 40. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г.
и бр. 28 от 2014 г.) в чл. 200, ал. 1, т. 6 думите
„и лично късо нарезно оръжие“ се заличават.
§ 41. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и
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59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74
и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от
2011г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 66 и 68 от 2013 г.)
в чл. 61, ал. 2, 3 и 4 думата „полицейско“ са
заличава.
§ 42. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от
1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12
от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70
от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37,
105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от
2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и
99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
66 от 2013 г. и бр. 12 от 2014 г.) в чл. 141, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Противопожарните служби, Гражданската защита,
полицията и жандармерията“ се заменят с
„Компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи“.
2. В т. 3 думите „органите за управление и
силите на Гражданската защита“ се заменят
с „компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи“.
§ 43. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 126:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „като
крайна мярка“ се заменят със „само когато
това е абсолютно необходимо“;
б) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Забранява се употребата на оръжие за
задържане или предотвратяване бягството на
лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява
опасност за живота и здравето на другиго.
(4) Органите по ал. 1 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането
на законната є цел.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
2. В чл. 127:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ако
те не могат да бъдат осъществени по друг начин“ се заменят с „когато това е абсолютно
необходимо“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Забранява се използването на животозастрашаваща сила или помощни средства,
които могат да увредят здравето, за задържане или предотвратяване бягството на лице,
извършващо или извършило ненасилствено
деяние, ако лицето не представлява опасност
за живота и здравето на другиго.“
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§ 44. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31,
35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г.,
бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)
в чл. 24, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „д“ думите „чл. 204, ал. 1“
се заменят с „чл. 181, ал. 1“.
2. В т. 7 думите „чл. 210“ се заменят с
„чл. 186“.
3. В т. 8 думите „чл. 204, ал. 4 и чл. 252“ се
заменят с „чл. 234, ал. 1 – 7 и чл. 236“.
4. В т. 16 думите „чл. 204, ал. 5“ се заменят
с „чл. 182, ал. 1“.
§ 45. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64,
80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и
109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.,
бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от
2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение
№ 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г.
и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 91, ал. 3 след думите „Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ на
Министерството на правосъдието“ се добавя
„Бюрото по защита при главния прокурор“.
2. В чл. 123, ал. 1, т. 2:
а) в буква „б“ думите „представител на
Министерството на вътрешните работи или
на следствието“ се заменят с „компетентните
органи на Министерството на вътрешните
работи“;
б) в букви „в“ и „г“ думата „представителя“
се заменя с „органите“.
3. В чл. 162, ал. 10 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
4. В чл. 171, т. 5 навсякъде думите „районното полицейско управление“ се заменят с
„районното управление на Министерството
на вътрешните работи“.
§ 46. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97
от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38,
87 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 3,
ал. 1, т. 14 думите „чл. 9, ал. 3“ се заменят с
„чл. 37, ал. 4“.
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§ 47. В Закона за държавните такси (обн., ДВ,
бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21
от 1960 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г.,
бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от
1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г.,
бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г.,
бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от
2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86
от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от
2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г. и
бр. 68 от 2013 г.) в чл. 4, буква „ж“ след думата
„действия“ съюзът „и“ се заменя с „или“.
§ 48. В Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46 от
2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 52 от 2008 г.,
бр. 49 от 2010 г. и бр. 55 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 42, ал. 4 думите „чл. 95 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на
Шенгенското споразумение от 14 юни 1990 г.
за постепенно премахване на контрола върху
общите държавни граници“ се заменят с „чл. 26
от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ, L
205/63 от 7 август 2009 г.)“.
2. В чл. 57, ал. 3 думите „чл. 95 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на
Шенгенското споразумение от 14 юни 1990 г.
за постепенно премахване на контрола върху
общите държавни граници“ се заменят с „чл. 26
от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни
2007 г. за създаването, функционирането и
използването на Шенгенска информационна
система от второ поколение (ШИС ІІ)“.
§ 49. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37
и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм.,
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от
2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и
бр. 11 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 250б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Криминална полиция“
и териториалните є структури, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция
„Гранична полиция“ и регионалните дирекции
„Гранична полиция“, дирекция „Сигурност
на Министерството на вътрешните работи“,
Столичната дирекция на вътрешните работи
и областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи;“.
2. В чл. 301, ал. 3 думите „чл. 7, т. 8а и
чл. 91, ал. 1“ се заменят с „чл. 14, ал. 2, т. 8
и чл. 89, ал. 1“.
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§ 50. В Закона за защита на животните (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г.) в чл. 16, ал. 1 думите „районното полицейско управление“ се заменят
с „районното управление на Министерството
на вътрешните работи“.
§ 51. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г.,
бр. 44 и 103 от 2012 г. и бр. 52 и 70 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 2 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Криминална полиция“, Главна
дирекция „Охранителна полиция“, а думите
„и областните дирекции на МВР“ се заменят
с „областните дирекции на МВР и дирекция
„Сигурност на Министерството на вътрешните
работи“ на МВР“;
б) параграф 2а се изменя така:
„§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този
закон главният секретар на МВР, служителите и
кандидатите за служители на Специализирания
отряд за борба с тероризма, на дирекциите, на
административните дирекции, на Академията
на Министерството на вътрешните работи,
на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти
на Министерството на вътрешните работи,
на структурите по чл. 33, т. 5 и чл. 37, ал. 4
от Закона за Министерството на вътрешните
работи, на курсантите, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните
работи и експертните и техническите сътрудници към него се смятат за служители на
дирекция „Сигурност на Министерството на
вътрешните работи“.“
2. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел ІІ
„Информация, свързана с външната политика
и вътрешната сигурност на страната“:
а) в т. 7 съюзът „и“ след думата „сигурност“
се заличава, поставя се запетая и след думите
„обществен ред“ се добавя „и от Специализирания отряд за борба с тероризма на Министерството на вътрешните работи“;
б) създава се т. 9а:
„9а. Подробна организационна и щатна
структура на Специализирания отряд за борба
с тероризма на Министерството на вътрешните работи, планове, доклади, отчети и други
документи, съдържащи информация, свързана
с осъществяване на дейността на Специализирания отряд за борба с тероризма на Министерството на вътрешните работи, както и
данни за самоличността на служителите на
Специализирания отряд за борба с тероризма
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на Министерството на вътрешните работи
при упражняване на правомощията им по
чл. 89, ал. 1 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.“
§ 52. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
(обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм., бр. 82 от
2006 г., бр. 33 и 66 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.
и бр. 21 от 2014 г.) в чл. 14д се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 55, ал. 1, 2, 4, 5 и 6,
чл. 56, 57, 61, чл. 63 – 68 и чл. 69 – в случаите
по чл. 61, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 72, 73, чл. 74,
ал. 1, 2 и 5 и чл. 89“ се заменят с „чл. 64, ал. 1,
2, 4, 5 и 6, чл. 65, 66, 70, чл. 72 – 74, чл. 76, 80,
91 и чл. 81 – в случаите по чл. 70, ал. 1, т. 1,
4 и 5, чл. 85, 86, чл. 87, ал. 1, 2 и 5 и чл. 100“.
2. В ал. 2 думите „глави петнадесета – двадесета“ се заменят с „глави седма – дванадесета“.
§ 53. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113
от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и
93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8,
39 и 80 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 т. 5 се изменя така:
„5. мерки за защита на критичните инфраструктури;“.
2. В чл. 8а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им, оценката на риска
за тях и мерките за защитата им се определят
с наредба на Министерския съвет.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Мерките за защита на критичните инфраструктури са с приоритет при определяне
на дейностите в плановете по чл. 18, ал. 3.“
3. Член 10 се отменя.
4. В чл. 35, ал. 2 след думата „закон“ се
добавя „или в издадените въз основа на него
подзаконови актове“.
5. В чл. 36, ал. 1, в текста преди т. 1 след
думата „територията“ се добавя „както и в училища и детски градини от по-ниска категория“.
6. В чл. 40:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано
за доброволец, без да изпълнява конкретни
задачи по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от тях.“;
б) създава се ал. 5:
„(5) На всеки доброволец и на лицата по
ал. 4 се определя персонален идентификационен номер.“
7. В чл. 42, ал. 1:
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а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и лицата по чл. 40, ал. 4 за
времето на обучение“;
б) създава се т. 6:
„6. предложи сключването на договор по
т. 1 на лице по чл. 40, ал. 4, при условие че
то е завършило обучение и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1.“
8. В чл. 48:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Режимът бедствено положение се обявява след въвеждането в изпълнение на съответния план за защита при бедствия.“
9. В чл. 55:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от
основен ремонт на жилищата им, засегнати
от бедствие, при условия, по ред и в размери,
определени с правилника по чл. 54, ал. 6, и не
може да превишава стойността на данъчната
оценка на жилището.“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Възстановителната помощ се предоставя за:
1. частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи
на строежа, както и за строително-монтажни
работи, с които първоначално изпълнени, но
увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват
нови видове работи, с които се възстановява
експлоатационната им годност, след издаване
на разрешение за строеж;
2. премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно
чл. 195, ал. 6 ЗУТ, поради природно явление с
геологичен (геофизичен, геоложки) или хидрометеорологичен произход са станали опасни за
здравето и живота на гражданите, негодни са
за използване, застрашени са от самосрутване
и не могат да се поправят или заздравят.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
10. В чл. 56 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото
им разходване. Средствата се предоставят за
финансиране на:
1. превантивни дейности от националната
програма по чл. 18, включени в годишния план
за нейното изпълнение като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния
компетентен орган и/или към осигурените
средства от други източници;
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2. непредвидени разходи за спасителни и
неотложни аварийни работи при бедствия на
включените сили и средства на единната спасителна система;
3. неотложни възстановителни работи;
4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3;
5. контролни проверки по изпълнението на
решенията на комисията;
6. проверки по жалби и сигнали;
7. обезщетяване на физически и юридически
лица за реално причинените им вреди при
или по повод извършването на нормативно
установени действия за защита при бедствия
при условия, по ред и в размери, определени
с правилника по чл. 54, ал. 6.“
§ 54. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от
1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1
и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74,
107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114
от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г.,
бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17,
18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11
от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46,
53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110
от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от
2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60,
94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от
2013 г. и бр. 1, 18 и 35 от 2014 г.) в чл. 37, ал. 4
думите „чл. 63“ се заменят с „чл. 72“.
§ 55. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от
2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73
от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.
и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „чл. 226, ал. 1,
т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 197, ал. 1, т. 1 – 3“.
2. В чл. 16а, ал. 1, т. 5 думите „чл. 226, ал. 1,
т. 1 – 3“ се заменят с „чл. 197, ал. 1, т. 1 – 3“.
§ 56. В Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от
1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120
от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от
2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82
и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23
от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8,
12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г. и
бр. 52, 68 и 109 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 32а, ал. 1, т. 10 думите „с органите
на Министерството на вътрешните работи или“
се заличават.
2. В чл. 33а, ал. 1, т. 8 думите „с органите
на Министерството на вътрешните работи
или“ се заличават.
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3. В чл. 36, ал. 2, т. 11 думите „с органите
на Министерството на вътрешните работи
или“ се заличават.
§ 57. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г. и
бр. 22, 27 и 35 от 2014 г.) в чл. 62, ал. 6, т. 7
и ал. 8 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Криминална полиция“.
§ 58. В Закона за мерките срещу изпирането
на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1
и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г.,
бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от
2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101
от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44,
60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г. и бр. 1 и
22 от 2014 г.) в § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби думите „Национална полиция“ се
заменят с „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“.
§ 59. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44
от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от
2011 г., Решение № 4 на Конституционния съд
от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1
и 19 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 44:
а) в ал. 1, т. 4 думите „полицейски служби“
се заменят със „структури на Министерството
на вътрешните работи“;
б) в ал. 3 думите „полицейски служби“ се
заменят със „структури на Министерството на
вътрешните работи“.
2. В чл. 46, ал. 1, т. 8 думите „чл. 61, 63,
68, 69, 71, 72 и 74“ се заменят с „чл. 70, 72, 80,
81, 83, 85 и 87“.
§ 60. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия
(обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 32 от
2009 г., бр. 50 и 88 от 2010 г. и бр. 68 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 7 думите „глава тринадесета“
се заменят с „глава втора, раздел шести“.
2. В чл. 30 навсякъде думата „полицейско“
се заличава.
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3. В чл. 35, ал. 1 думата „полицейско“ се
заличава.
§ 61. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от
2012 г. и бр. 66, 68 и 70 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думите „Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ при
Министерството на правосъдието“ се добавя
„Бюрото по защита при главния прокурор“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 1 абревиатурата „ГДНП“ се заменя
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“
(ГДОП)“;
б) в ал. 4 абревиатурата „ГДНП“ се заменя
с „ГДОП“.
3. В чл. 58, т. 6 думите „по чл. 78, ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи“ се заличават.
4. В чл. 78, ал. 1 след думите „Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ при
Министреството на правосъдието“ се добавя
„служителите от Бюрото по защита при главния прокурор“.
5. В чл. 113:
а) в ал. 1 абревиатурата „ГДНП“ се заменя
с „ГДОП“;
б) в ал. 2 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
6. В чл. 114:
а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата „ГДНП“ се заменя с „ГДОП“;
б) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
7. В чл. 115:
а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата „ГДНП“ се заменя с „ГДОП“;
б) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
8. В чл. 116:
а) в ал. 2 абревиатурата „ГДНП“ се заменя
с „ГДОП“;
б) в ал. 3 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“;
в) в ал. 4 абревиатурата „ГДНП“ се заменя
с „ГДОП“.
9. В останалите текстове на закона абревиатурата „ГДНП“ се заменя с „ГДОП“.
§ 62. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и
95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г.,
бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22 от 2014 г.) в чл. 35, ал. 6, т. 7 думите
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„Главна дирекция „Досъдебно производство“
се заменят с „Главна дирекция „Криминална
полиция“ или директора на областна дирекция“.
§ 63. В Закона за правната помощ (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32,
97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82
от 2012 г. и бр. 15 и 28 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 21, т. 4 думите „чл. 63, ал. 1“ се
заменят с „чл. 72, ал. 1“.
2. В чл. 28, ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1“ се
заменят с „чл. 72, ал. 1“.
§ 64. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26
от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от
2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от
2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и
53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16 от
2014 г.) в чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите „Главна
дирекция „Национална полиция“ се заменят
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“.
§ 65. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8
и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г.
и бр. 15 и 109 от 2013 г.) в чл. 54, ал. 2, т. 9
думите „чл. 72, ал. 1, т. 1, 2 и 3“ се заменят с
„чл. 85, ал. 1, т. 1, 2 и 3“.
§ 66. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г. и бр. 17, 52, 70
и 111 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с
„Главна дирекция „Криминална полиция“ и
думите „дирекция „Вътрешна сигурност“ се
заменят с „дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“.
2. В чл. 19б се създава т. 15:
„15. създаване на специфични технически
средства и системи, проектиране на удостоверителни знаци, защитени документи, щемпели
и печати.“
3. В чл. 19е се създават ал. 4 и 5:
„(4) Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона
за Министерството на вътрешните работи,
условията и редът за тяхното изплащане се
определят с акт на председателя.
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(5) Редът за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата на държавните
служители извън редовното работно време,
режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители се определят
с акт на председателя.“
§ 67. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 109
от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71
от 2013 г. и бр. 19 и 21 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 144 ал. 3 се изменя така:
„(3) Координацията и взаимодействието
между прокуратурата на Република България,
органите на Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и митническите органи при провеждане
на досъдебни производства се уреждат с инструкция на главния прокурор, министъра на
вътрешните работи, председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“ и министъра
на финансите.“
2. В чл. 393:
а) в ал. 1 думите „чл. 55, ал. 1, 2, 4 и 5,
чл. 56, 57, 61, чл. 63 – 68 и чл. 69 – в случаите
по чл. 61, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 72, 73, чл. 74,
ал. 1, 2 и 5 и чл. 89“ се заменят с „чл. 64, ал. 1,
2, 4 и 5, чл. 65, 66, 70, чл. 72 – 74, чл. 76, 80, 91
и чл. 81 – в случаите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 4 и
5, чл. 85, 86, чл. 87, ал. 1, 2, 5 – 7 и чл. 100“;
б) в ал. 2 думите „глави петнадесета – двадесета“ се заменят с „глави седма – дванадесета“.
§ 68. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от
2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15,
41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от
2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от
2012 г. и бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 5 и 6 думата „спасяване“
се заменя със „защита на населението“.
2. В чл. 103, ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В чл. 106 т. 5 се изменя така:
„5. застрашените от бедствия територии,
определени съобразно картите, изготвени по
реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските
планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия, както и необходимите превантивни
мерки и начин на устройство и защита;“.
4. В чл. 107 т. 6 се изменя така:
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„6. застрашените от бедствия територии,
определени съобразно картите, изготвени по
реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските
планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия, както и необходимите превантивни
мерки и начин на устройство и защита.“
5. В чл. 112, ал. 2 т. 12 се изменя така:
„12. застрашените от бедствия квартали
и поземлени имоти, определени съобразно
картите, изготвени по реда на наредбата по
чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9,
ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както
и необходимите превантивни мерки и начин
на устройство и защита.“
6. В чл. 143, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. положително становище на органите
за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета
категория;“.
7. В чл. 220, ал. 3 накрая се добавя „и на
изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и
чл. 112, ал. 2, т. 12“.
8. В чл. 221, ал. 2 думите „с разрешение
на министъра на вътрешните работи могат
да притежават лично оръжие за защита“ се
заменят с „могат да притежават оръжие при
условията и по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
9. В чл. 223, ал. 8 думите „с разрешение
на министъра на вътрешните работи могат
да притежават лично оръжие за защита“ се
заменят с „могат да притежават оръжие при
условията и по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
10. В чл. 238, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и
на изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и
чл. 112, ал. 2, т. 12“.
11. В чл. 239, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „и
на изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и
чл. 112, ал. 2, т. 12“.
§ 69. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и
109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73
от 2010 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
2. В чл. 15:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. удостоверение за актуално състояние
за юридическите лица с нестопанска цел,
копие от акта за вписване в съответния регистър по националното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Ев-
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ропейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, в легализиран
превод на български език;“
б) в ал. 3:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, удостоверяващ липсата
на образувани наказателни производства за
умишлено престъпление от общ характер;“
бб) точка 3 се отменя;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) В искането по ал. 1 се посочва единен
идентификационен код (ЕИК) или код по
БУЛСТАТ.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3, т. 3“ се заменят с „ал. 3, т. 2“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7.
3. В чл. 16, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна дирекция „Охранителна полиция“ чрез директора
на областната дирекция на Министерството на
вътрешните работи, на чиято територия е седалището на търговеца или юридическото лице“.
4. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Лицата, получили лиценз за
извършване на частна охранителна дейност,
уведомяват директора на Главна дирекция
„Охранителна полиция“ чрез директора на
областната дирекция на Министерството на
вътрешните работи, на чиято територия е
седалището им, при промяна на:
1. обстоятелствата по чл. 15 и чл. 27, ал. 2;
2. регистрацията на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило лиценз за частна охранителна дейност, в
14-дневен срок от настъпването на промяната
представя документите, свързани с нея.
(3) Разглеждането на документите по ал. 2
се извършва по реда на чл. 16.
(4) Директорът на Главна дирекция „Охранителна полиция“ или оправомощено от него
длъжностно лице отразява промяната по ал. 2,
т. 2 в издадения лиценз в едномесечен срок
от представяне на изискуемите документи.“
5. В чл. 27:
а) в ал. 3:
аа) точка 4 се изменя така:
„4. официален документ, издаден от орган
на съдебната власт, удостоверяващ липсата
на образувани наказателни производства за
умишлено престъпление от общ характер;“
бб) точки 5 и 6 се отменят;
б) в ал. 4 думите „т. 3 – 5“ се заменят с
„т. 3 и 4“.
6. В чл. 28, ал. 3 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“.
7. В чл. 37 навсякъде думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с
„Главна дирекция „Охранителна полиция“.
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8. В чл. 41, ал. 1 думите „Главна дирекция
„Национална полиция“ се заменят с „Главна
дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Криминална полиция“.
9. В чл. 45 думите „относно изискванията
за извършване на охранителна дейност“ се
заменят с „или подзаконовите нормативни
актове по прилагането му“.
§ 70. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и
43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23,
52, 68, 70 и 108 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 33б, ал. 2 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична полиция“.
2. В чл. 33д думите „Дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
3. В чл. 44:
а) в ал. 1 думите „Национална полиция“ се
заменят с „Охранителна полиция“, а думите
„директора на дирекция „Миграция“ се заменят със съюза „и“;
б) в ал. 7 думите „Дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“;
в) в ал. 8 думите „дирекция „Миграция“
се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
4. В чл. 54, ал. 3 думите „дирекция „Миграция“ се заменят с „Главна дирекция „Гранична
полиция“.
§ 71. В Указ № 904 от 1963 г. за борба с
дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 102 от
1963 г.; изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г.,
бр. 96 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 38 от
2011 г.; изм., бр. 93 от 2011 г.) в чл. 1 ал. 5 се
изменя така:
„(5) Указът не се прилага:
1. за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие;
2. при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи
при или по повод изпълнение на служебните
му задължения.“
§ 72. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на вътрешните работи.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на
28 май 2014 г. и на 19 юни 2014 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4296
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Вардун, община Търговище, област
Търговище, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 18 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4262

УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Руец, община Търговище, област
Търговище, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 18 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4263

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 17 юни 2014 г.

по конституционно дело № 6 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, и членове: Благовест
Пунев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов,
Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан
Илиев, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито
заседание на 17 юни 2014 г. конституционно
дело № 6 от 2014 г., докладвано от съдията
Стефка Стоева.
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Производст во т о е по реда на ч л. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано на 3.04.2014 г. по
искане на 117 народни представители от
42-рото Народно събрание за установяване на
противоконституционност на Указ № 53 от
20 март 2014 г. на президента на Република
България за назначаване на петнадесет членове на Централната избирателна комисия
(ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.).
Вносителите на искането твърдят, че при
определяне на членовете на комисията държавният глава не се е съобразил с нормата,
съдържаща се в чл. 46, ал. 8 от Изборния
кодекс (ИК) (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.;
изм., бр. 35 от 22.04.2014 г.). Според тях към
момента на формиране на комисията две
политически сили (Синята коалиция и ПП
„На ц иона л но д ви жен ие за с таби л нос т и
възход“) имат представители в Европейския
парламент, но не са представени в 42-рото
Народно събрание и президентът е длъжен да
назначи по един член, предложен от тези две
политически сили. При тази редукция остават
за назначаване от президента тринадесет членове, предложени по реда на чл. 47, ал. 2, т. 2
ИК, при определянето на които той следва да
запази съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции. Според
вносителите при издаване на оспорения указ
президентът се е отклонил от законовия ред,
защото не е спазил съотношението на парламентарно представените партии и коалиции и
извън рамките на своите компетенции е ревизирал волята на законодателя. Доказателство
за това народните представители откриват
в съобщението на интернет страницата на
Президентството, съгласно което „запазването на съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции се отнася
за целия състав на Централната избирателна
комисия“. Групата народни представители
считат, че това по недвусмислен начин показва съобразяване на оспорения указ не с
изискванията на чл. 46, ал. 8 ИК, а с идеите
на държавния глава за плурализъм, справедливост и равнопоставеност на политическите
сили, разминаващи се с разума и буквата на
закона. Твърди се в искането, че изчисленията
на държавния глава са извършени на базата
на общия състав на Централната избирателна
комисия от деветнадесет членове, намалени
със запазените две места и включване при определяне на пропорцията на представителство
на седемнадесет членове, докато правилото на
чл. 46, ал. 8 ИК би следвало да се приложи
спрямо тринадесет членове и това прави указът незаконосъобразен. Вносителите считат,
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че е налице противоречие с изискването на
чл. 46, ал. 8 и § 1, т. 10 от допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс, тъй като
президентът е назначил един член в повече
от квотата на ПП „ГЕРБ“, вместо да назначи
още един член, предложен от ПП „Движение
за права и свободи“.
Оспореният указ по мнението на вносителите противоречи на изрична норма от Изборния
кодекс, поради което влиза в противоречие
с конституционния принцип на правовата
държава. Проверката за конституционосъ
образност на указа през принципа на правовата държава и принципа на разделението на
властите налага според тях и проверката на
законосъобразността на указа на президента.
С определение от 15.04.2014 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и е конституирал като заинтересовани страни президента на Република
България, ПП „ГЕРБ“, Коалиция за България, ПП „Движение за права и свободи“, ПП
„Атака“, Синята коалиция и ПП „Национално
движение за стабилност и възход“.
Писмени становища по делото са постъпили от президента и от ПП „ГЕРБ“, които
оспорват допустимостта и основателността на
искането по сходни съображения.
Президентът поддържа, че искането е недопустимо на две основания: 1. при упражняване
на своето правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията за контрол на актовете на
държавния глава преценката на Конституционния съд трябва да е за съответствието им
с Основния закон, а не и с други нормативни
актове от по-нисък ранг, и 2. към настоящия
момент липсва правен интерес, който да налага
произнасяне на съда по същество на спора,
тъй като действащата Централна избирателна
комисия отразява напълно съотношението
между парламентарно представените партии
и коалиции и то не се оспорва.
По с ъщес т во т о на спора п рези ден т ът
поддържа, че искането е неоснователно, защото при издаването на оспорения указ се
е ръководил от принципа за запазване на
съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в целия състав
на комисията, тъй като ръководството є не
е самостоятелен обособен орган, различен
от комисията, и всички членове имат равен
глас при приемане на актовете. Твърди, че
поради липсата на правило относно начина за
разпределяне на членовете, запазвайки съотношението между парламентарно представените
партии и коалиции и по аналогия с правилата
за останалите изборни комисии, е приложил
метода на най-големия остатък. След приспадане на двама членове за непредставени
в парламента една партия и една коалиция
от партии между останалите седемнадесет
членове се създава съотношение, което съ-
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ответства на съотношението между партиите
и коалициите в Народното събрание. Според
президента принципът на правовата държава
изисква разпоредбите на нормативните актове
да се формулират на общо употребимия български език кратко, точно и ясно. В Изборния
кодекс липсва изричен текст, който да го задължава при определяне на съотношението
между парламентарно представените партии
и коалиции да изключи ръководството на
комисията, а препратката в чл. 46, ал. 8 ИК
към ал. 7 на същата разпоредба се отнася само
за начина на формиране на ръководството.
Разумът и духът на Изборния кодекс според
становището е формирането на Централната
избирателна комисия да е в съответствие с
конституционните принципи за политически
плурализъм и справедливост, както и с политическата воля на гражданите. На последно
място, по мнение на президента в правовата
държава има правила, по които несъгласието на Народното събрание с извършеното
от него тълкуване може да бъде отстранено
с изменение на нормата или с приемане на
тълкувателен закон, но не и по друг начин.
В становището на ПП „ГЕРБ“ се твърди,
че искането е лишено от каквито и да било
правни доводи и следва да се отхвърли. Указите
на президента по чл. 98, т. 7 от Конституцията са от категорията на административните
властнически актове на висши държавни
органи и чрез тях президентът упражнява
възложено от Конституцията правомощие
да назначава и освобождава от длъжност
държавни служители, определени със закон.
При упражняване на тези правомощия според заинтересованата страна президентът е
независим, но и нещо повече – има дискреционната власт да прецени лицата, посочени
от друг орган на държавна власт, и да откаже
издаването на указ, след което ще последва
ново предложение. Другите актове на органи
на държавна власт не са задължителни за
президента и не го обвързват да постанови
указ в определен смисъл. В случая предложението на политическите партии не може да
навлезе в дискреционната власт на президента
относно съдържанието на указа. Изтъква се в
становището, че Конституционният съд няма
правомощието да проверява законосъобразността на указите на президента, тъй като
практиката на съда изобилства от решения,
в които изрично се посочва, че те може да
се атакуват единствено за противоконституционност. В случая Централната избирателна
комисия не е издигната на конституционно
ниво, поради което членовете є не се ползват
с конституционно защитен статут. Принципът на правовата държава не трябва да бъде
неприсъщо натоварван, при което всякакво
правно нарушение да бъде квалифицирано
като противоречащо на правовата държава.
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Заинтересованата ст рана счита, че н яма
нарушение на чл. 46, ал. 8 ИК и оттам на
принципа на правовата държава, защото в
нито един момент от законотворческия процес
не е налице законодателна воля членовете на
ръководството на Централната избирателна
комисия да бъдат изключени при съобразяване на съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции. Според
ПП „ГЕРБ“, видно от стенограмите на Временната комисия за обсъждане и приемане
на нов Изборен кодекс и от стенографските
дневници от 89-ото заседание на 42-рото Народно събрание, в дебата по чл. 46 и сл. ИК
няма и дума, която да подкрепя твърдението
на вносителите на искането. В заключение
се сочи, че истинският и точен смисъл на
нормата на чл. 46, ал. 8 ИК е съотношението
на политическите сили да е запазено спрямо
всичките членове на комисията.
Конституционният съд, като прецени изложените доводи в искането и в становищата на
заинтересованите страни, както и писмените
доказателства по делото, прие следното:
1. Разпоредбата на чл. 46 ИК урежда статута
на Централната избирателна комисия и реда за
формиране на състава є по нов начин, различен от уредбата в отменените Изборен кодекс
(ДВ, бр. 9 от 2011 г.), Закон за избиране на
народни представители (ДВ, бр. 37 от 2001 г.),
Закон за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България (ДВ, бр. 20
от 2007 г.), Закон за местните избори (ДВ,
бр. 66 от 1995 г.). Комисията вече е постоянно
действащ независим колективен държавен
орган (чл. 46, ал. 1 ИК) с установен от чл. 51,
ал. 1 ИК петгодишен мандат на членовете є,
а не се създава ad hoc за произвеждане на
определени избори. Съгласно чл. 46, ал. 3
ИК в редакцията преди изменението (ДВ,
бр. 35 от 2014 г.) съставът на комисията се
състои от деветнадесет членове, включително
председател, двама заместник-председатели
и секретар. Съставът на ръководството се
избира от Народното събрание (чл. 46, ал. 4
ИК), а останалите членове се назначават от
президента на републиката въз основа на
предложения по чл. 47, ал. 2, т. 2 ИК на политическите партии и коалиции, изготвени
след провеждането на публична процедура,
а не след консултации с тях.
В редакцията є към момента на издаване
на оспорения указ разпоредбата на чл. 46, ал. 8
ИК предоставя на президента правомощието
да назначава членовете на Централната избирателна комисия извън тези по ал. 7 (председател, заместник-председатели и секретар).
Назначаването следва да се извърши при
съобразяване с три изисквания: 1. запазване
на съотношението меж д у парламентарно
представените партии и коалиции; 2. назначаване по един член, предложен от партиите
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и коалициите, които имат избрани с техните
кандидатски листи членове на Европейския
парламент, но не са парламентарно представени, и 3. спазване на правилото представителите на една партия или коалиция да нямат
мнозинство в комисията.
2. Съгласно действащата редакция на Изборния кодекс към момента на издаване на
оспорения указ президентът следва да назначи
петнадесет членове на Централната избирателна комисия. Установява се от приетите по
делото доказателства, че на 18.03.2014 г. политическите партии и коалиции са изпратили
на президента предложенията си за назначаване на членове на комисията, както следва:
ПП „ГЕРБ“ – за шест членове; Коалиция за
България – за пет членове; ПП „ДПС“ – за
двама членове; ПП „Атака“, Синята коалиция
и ПП „Национално движение за стабилност
и възход“– за по един член.
Въз основа на предложенията и на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията и чл. 46,
ал. 4, изречение второ във връзка с чл. 46,
ал. 3 и 8 ИК президентът е издал оспорения
Указ № 53 от 20.03.2014 г. (ДВ, бр. 26 от 21
март 2014 г.), с който е назначил петнадесет
членове на Централната избирателна комисия.
От тях шест са предложени от ПП „ГЕРБ“,
пет от Коалиция за България и по един от
ПП „ДПС“, ПП „Атака“, Синята коалиция
и ПП „Национално движение за стабилност
и възход“.
На интернет страницата на Президентството на 22.04.2014 г. е поместено съобщение
на прессекретариата на държавния глава. В
него е оповестена и използваната методика
на изчисляване на представителството на
партиите и коалициите в Централната избирателна комисия, която се съдържа единствено
в предложението на ПП „ГЕРБ“ и е възприета
от президента. Извършени са и изчисления
в два варианта.
При първия от тях представителството е
определено на базата на броя на народните
представители от парламентарно представените партии и коалиции към момента на
произвеждане на парламентарните избори,
разделен на общия брой на народните представители – двеста и четиридесет, и умножен
по седемнадесет, колкото според президента
са членовете на Централната избирателна
комисия като сбор от председател, заместникпредседатели, секретар и членове, и след приспадане на двамата членове за парламентарно
непредставените партии и коалиции, които
имат избрани с техните кандидатски листи
членове на Европейския парламент.
При втория вариант представителството е
изчислено от президента на базата на броя на
народните представители от парламентарно
представените партии и коалиции към момента на назначаване на комисията, намален
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с напусналите парламентарните си групи
народни представители, разделен на двеста
тридесет и шест народни представители, които
членуват в парламентарни групи, и умножен
отново по седемнадесет, предвид възприетата
от президента методика за изчисляване на
членовете на комисията.
И при двата варианта според президента,
за да е спазено в Централната избирателна
комисия съотношението между деветнадесетте
членове, предложени от парламентарно представените партии и коалиции, и тези, които
имат депутати в Европейския парламент, но
не са парламентарно представени в 42-рото
Народно събрание, към момента на издаване
на оспорения указ ПП „ГЕРБ“ следва да има
седем членове; Коалиция за България – шест
членове; ПП „ДПС“ и ПП „Атака“ – по двама
членове; Синята коалиция и ПП „Национално
движение за стабилност и възход“ – по един
член. За достигане на това съотношение между
целия състав на комисията (ръководство и
членове) съобразно изчисленията на президента и при двата варианта първоначално ПП
„ГЕРБ“ получава шест членове; Коалиция за
България – пет членове; ПП „ДПС“ – двама
членове, и ПП „Атака“ – един член, а след
това по метода на най-големия остатък Коалиция за България, ПП „ГЕРБ“ и ПП „Атака“
получават по още един член, в който смисъл
е издаден и оспореният указ.
3. Междувременно след подаване на искането до Конституционния съд и постановяване на 15.04.2014 г. на определението за
допускане разглеждането му по същество на
11 април 2014 г. е приет Закон за изменение
на Изборния кодекс (ЗИИК) (ДВ, бр. 35 от
22.04.2014 г.). Според мотивите на вносителите
на законопроекта съставът на комисията се
изгражда по формулата „осемнадесет плюс“.
След първото изменение на чл. 46, ал. 3 ИК,
извършено с § 1 ЗИИК, Централната избирателна комисия се състои вече от осемнадесет членове, вк лючително председател,
заместник-председатели и секретар, които се
предлагат от парламентарно представените
партии и коалиции, както и по един член,
предложен от партиите и коалициите, които
имат избрани с техните кандидатски листи
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени.
Второто изменение на разпоредбата на
чл. 46 ИК засяга начина на определяне на
съотношението между партиите и коалициите.
Съгласно новата редакция на чл. 46, ал. 8 ИК
при назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените
партии и коалиции, като от разпоредбата е
заличен изразът „извън тези по ал. 7“. В резултат на изменението на закона президентът
при назначаване на членовете на комисията
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трябва да съблюдава съотношението между всички нейни членове, без да изключва
председателя, заместник-председателите и
секретаря, избирани от друг държавен орган.
4. С § 13 от заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Изборния кодекс
Народното събрание вменява в задължение
на президента да издаде указ за попълване на
състава на Централната избирателна комисия
съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 ИК в
тридневен срок от влизането в сила на този
закон. На 23 април 2014 г. президентът издава
втори Указ № 79 (ДВ, бр. 36 от 25.04.2014 г.),
с който назначава Метин Мехмедов Сюлейманов за член на Централната избирателна
комисия. Липсват доказателства за постъпване на ново предложение от ПП „ДПС“ до
президента, а посоченият кандидат е включен
в предложението на тази партия, направено
преди издаване на първия указ.
Съот ношението меж д у парламен тарно
представените партии и коалиции, което президентът трябва да спази при назначаване на
членовете на комисията след изменението на
чл. 46, ал. 3 и 8 ИК, се изчислява на базата
на броя на народните представители в парламентарните групи към момента на издаване
на указите, разделен на общия брой народни
представители и умножен по общия брой на
членовете на комисията. По този начин в
цифрово изражение ПП „ГЕРБ“ следва да има
седем членове; Коалиция за България – шест
членове; ПП „ДПС“ – трима членове; ПП
„Атака“ – двама членове; Синята коалиция
и ПП „Национално движение за стабилност
и възход“ – по един член.
Крайният извод на съда е, че след издаване
от президента и на втория указ към момента
на постановяване на настоящото определение
съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в Централната
избирателна комисия е запазено в съответствие
с изискванията на Изборния кодекс в редакцията след изменението в ДВ, бр. 35 от 2014 г.
5. При така установените по делото факти
съдът достигна до извода, че искането е недопустимо и следва да бъде отклонено.
Решенията на Конституционния съд имат
действие за в бъдеще (чл. 151, ал. 2 от Конституцията). Междувременно изискванията
на чл. 46 ИК за назначаване членовете на
Централната избирателна комисия са изменени, а с втори отделен указ президентът
е назначил още един член, предложен от
ПП „ДПС“, с което е привел състава на
комисията в съответствие с изискването на
изменения след първия указ закон относно
броя на членовете є и съотношението между
партиите и коалициите. При това положение
отпада необходимостта от произнасяне от
съда относно конституционосъобразността
на оспорения указ.
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Промените в законодателството винаги
трябва да бъдат отчитани и съобразявани
как то при осъществяване на конт рол за
конституционосъобразност, така и на контрол за законосъобразност. На плоскостта
на настоящото конституционно дело това
означава, че съответствието на оспорения
указ на президента с Конституцията и закона
трябва да бъде преценено допълнително и с
оглед на настъпилите след издаване на указа
изменения в Изборния кодекс, и с наличието на допълнителен втори указ. Безспорно
е, че в резултат на измененията в Изборния
кодекс, последвани от издадения втори указ
на президента, съставът на Централната избирателна комисия съответства на изискванията
на новата редакция на чл. 46 ИК.
Конституционният съд не осъществява
правораздаване по смисъла на глава шеста
на Конституцията, което се осъществява от
съдебната система (в този смисъл Решение
№ 18 от 1993 г. по к.д. № 19 от 1993 г.). Наред
с това при осъществяване на основание на
изричната компетентност на съда допълнителни правомощия той разрешава конкретни
правни спорове от областта на публичното
право. При тях предмет на контрол за конституционосъобразност не са законите, а актове
с ненормативен характер – решения на Народното събрание и укази на президента. В тези
само изрично предвидени от Конституцията
случаи (вж. Определение № 2 от 2005 г. по
к.д. № 5 от 2005 г.) Конституционният съд
решава различни по вид конкретни правни
спорове, което се изразява в прилагане на
правото към всеки отделен случай.
За да осъществи Конституционният съд
правораздаване, трябва да съществува правен
спор, който да се разреши от съда. Правните
спорове, които решава Конституционният
съд, са специфични по вид и са свързани с
твърденията на вносителите на исканията за
несъответствие на закон и решение на Народното събрание или на указ на президента с
Конституцията. Целта на осъществявания от
Конституционния съд контрол е да премахне
твърдяното несъответствие и да установи върховенството на Конституцията. Поради това и
конституционният контрол няма основание да
се развие тогава, когато Народното събрание
и президентът са предприели междувременно
действия за отстраняване на последиците,
породили правния спор. В резултат на общите
действия с изменението на закона и издаването на втори указ издадените от президента
оспорен и нов указ общо са в съответствие
с новия закон, поради което и понастоящем
съставът на Централната избирателна комисия
съответства на действащия в момента закон.
Наличието на правен спор, чиито последици да бъдат отстранени с решението на
Конституционния съд, е необходимото условие
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за провеждане на производство пред съда.
Правният спор трябва да е налице както към
момента на образуване на делото, така и към
момента на произнасяне по допустимостта на
искането, и към момента на произнасяне по
съществото на спора. В конкретния случай
правният спор е свързан със законността на
състава на Централната избирателна комисия,
преценен през призмата за конституционо
съобразност на оспорения указ на президента. Липсата на такъв спор към момента на
произнасянето от Конституционния съд по
същество по настоящото дело и на последици, които да бъдат отстранени от съда,
прави произнасянето от съда безпредметно,
а производството по делото – недопустимо.
По горните съобра жени я искането на
вносителите следва да бъде отклонено като
недопустимо и производството по делото
следва да бъде прекратено, поради което и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
и чл. 12, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 19, ал. 1
и 2 ЗКС съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на 117 народни представители от 42-рото Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
Указ № 53 от 20 март 2014 г. на президента на
Република България за назначаване членове
на Централната избирателна комисия (ДВ,
бр. 26 от 21.03.2014 г.).
Прекратява производството по делото.
Връща искането на подателите му.
Председател:
Димитър Токушев
СТАНОВИЩЕ
по конституционно дело № 6 от 2014 г.
на конституционния съдия Цанка Цанкова
Като приемам диспозитива на определението, постановено от Конституционния съд
по к.д. № 6 от 2014 г., с което делото се прекратява, намирам, че мотивите, така както
са разработени и отразени в определението,
не следват неотклонно диспозитива на определението.
Възприетите мотиви към определението са
оправдани в случай, че се разглежда делото по
същество. В такъв случай е необходимо както
подробно излагане на становището, мотивиращо позицията на вносителите на искането,
така и това на заинтересованите страни, и
тези становища са предмет на обсъждане от
Конституционния съд (КС). След като съдът е
приел, че отклонява искането и не разглежда
спора по същество (каквато възможност дава
чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд), възпроизвеждането им в контекста на мотивите не
само не съответства на диспозитива, но може
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да породи неразбиране и противоречивост,
повдига множество въпроси и така излиза вън
от задачата, която е възприел Конституционният съд, че има да реши с определението за
прекратяване на делото.
По делото има три безспорни положения:
– спор относно формиране състава на
Централната избирателна комисия (ЦИК)
и квотите на политическите сили и в тази
връзка разбирането за чл. 46 на Изборния
кодекс (ИК) и Указ № 53 от 20.03.2014 г. на
президента на Република България;
– изменение на чл. 46 ИК със Закон за
изменение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 35
от 2014 г.);
– разрешаване на спора с формиране на
състава на ЦИК съобразно изменението на
чл. 46 ИК преди произнасянето на КС.
Това, което характеризира развитието на
отношенията по спора, резултат на остро
противопоставяне на позиции, различно разбиране, изясняване и тълкуване на разпоредбите на чл. 46 ИК при нагнетена политическа
обстановка, води до сезиране на Конституционния съд. В резултат на обсъждане на политическата и правната ситуация и последиците
за държавността е постигнато разрешение, с
което спорът се преодолява. Постигнатото
разрешение съобразява изискването за съотношението между парламентарно представените
партии и коалиции и неговото запазване при
формиране на квотите в ЦИК и принципа на
пропорционално представителство. Спорът е
изчерпан в съответствие с конституционните
принципи на демократичната държава. Безпредметно е възпроизвеждането на хронологията и съдържанието на становищата на
страните по спора.
В самите мотиви на определението е посочено, че „в резултат на общите действия
с изменението на закона и издаването на
втори указ… общо са в съответствие с новия
закон…“. Даден е и изводът „че след издаване
от президента и на втория указ, към момента
на постановяване на настоящото определение
съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в Централната
избирателна комисия е запазено в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в
редакцията след изменението в ДВ, бр. 35
от 2014 г.“. Излагането подробно на мотиви,
които се отнасят до съществото на спора при
застъпения извод, че спор не съществува, само
възражда и поставя на вниманието множеството проблеми, които самите вносители на
искането и опониращите му са разрешили
преди произнасянето на Конституционния съд.
Пренебрегват се общите усилия за постигане
на конституционосъобразно и отговарящо
на политическата реалност към момента на
окончателно конституиране на Централна избирателна комисия разрешаване на спорните
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въпроси. Неоснователно е връщане на нещата
към изходните позиции по вече приключил
спор. Това създава несигурност и колебание
и съмнения за неокончателност на политическото решение. А до което се е стигнало в
публичен интерес и конституционно издържано поведение в съответствие с чл. 8, чл. 1
и чл. 11 от Конституцията. Такова поведение
следва да се насърчава.
Ето защо намирам, че от мотивите следваше
да бъдат заличени текстове, възпроизвеждащи
спора, други да се редуцират или перифразират
текстове, отнасящи се до крайния извод на
съда. Множеството текстове, възпроизвеждащи искането, и постъпилите становища
насочват към моменти на политическото
противопоставяне, от което страните са отстъпили, насочват към съображения, които
те са преодолели.
Конституционният съд има високата роля
и отговорност да съдейства и задължава към
изясняване, взаимно разбиране и диалог различните власти и политически опоненти, за
да се постигне това, което е в основата на
демокрацията и което е изрично записано
в чл. 1, ал. 2 от Конституцията. И когато с
общи (държавнически и политически) усилия
се изпълнява този императив, с приемането
на изменение на закона и съобразяване при
прилагането на изменените норми, с общо
разбиране и воля на политическите сили,
връщането чрез мотивите на Конституционния
съд към приключилия спор означава да се
постави под съмнение самият диспозитив и
да се търси тълкуване и прилагане, което би
възобновило не само споровете, но би довело
до изкривяване на позициите и омаловажаване на извършеното разумно и отговорно от
опониращите си страни.
Става дума за принципно отношение към
ролята, която има да осъществява КС, прекратявайки едно изпълнено с политически
заряд дело. Конституционният съд има за
задача да решава и предотвратява спорове.
Затова и по по-друг начин следваше да се
запише изводът на съда в мотивите към определението. Следваше да се подчертае именно
моментът на съгласие между институциите
по изменението, разбирането и прилагането
на чл. 46 от Изборния кодекс в т. 5 на мотивите. Да се подчертае положителното и
разумът в действията, които трябва винаги да
съпътстват дейността на държавните органи
в демократичната държава и да отразяват
нейната същност – цялата държавна власт
произтича от народа (чл. 1, ал. 2, изр. 1 от
Конституцията).
Конституционен съдия:
Цанка Цанкова
4270
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 20 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на съдебната власт
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в
размер 5 474 267 лв. за текущи и капиталови разходи на Прокуратурата на Република
България, като:
1. средствата в размер 1 200 282 лв. да
се осигурят като допълнителен трансфер от
централния бюджет по бюджета на съдебната
власт за 2014 г. за текущи разходи на Бюрото
по защита при главния прокурор за сметка
на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.;
2. средствата в размер 4 273 985 лв. да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 1 200 282 лв. да се
намалят разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана
на съдебната власт и на лицата, застрашени в
наказателното производство“ по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
(2) Министърът на правосъдието да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. (1) Със сумата 617 661 лв. да се намалят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
(2) Висшият съдебен съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на съдебната
власт за 2014 г., включително на показателите
по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47 и 50 от 2014 г.) на ред
№ 10 числото „119 659 000“ се заменя със
„119 076 379“.
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§ 2. В Постановление № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на първо
степенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в Министерството на
правосъдието (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм.,
бр. 63 от 2010 г., бр. 16 и 58 от 2011 г., бр. 56
и 103 от 2012 г. и бр. 13, 77 и 84 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В наименованието думите „първостепенния и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити“ се заменят с „второстепенните разпоредители с бюджет“.
2. Член 1 се отменя.
3. В чл. 2 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
4. В приложението към чл. 2, ал. 2:
а) в наименованието думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджет“;
б) в т. 4 числото „1461“ се заменя с „1411“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 17 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство (ДВ, бр. 21 от 2014 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 23 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 85 на Министерския съвет от 2007 г. за
координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г. и бр. 62, 65 и 80 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „и актуализира“ се заличават и накрая се добавя „в срок до 31 януари
на текущата година“;
б) в т. 4 думите „Европейския съвет“ и
запетаята след тях се заличават;
в) в т. 7 думите „документи и оперативни
планове“ се заменят с „и планови документи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет предоставя информация на Народното събрание:
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1. по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от
членството є в Европейския съюз;
2. за рамковите позиции по проектите на
актове на Европейския съюз, включени в
Годишната работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз;
3. за участието в процеса на вземане на
решения в Европейския съюз по време на
всяко председателство на Съвета на Европейския съюз.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерският съвет изпраща на Народното събрание програмата по ал. 1, т. 2 в
7-дневен срок от приемането є.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „доклад за резултатите
от заседанията на Съвета „Общи въпроси“ и
Съвета „Външни работи“ се заменят с „проекти на позиции за заседанията на Съвета
„Общи въпроси“ и доклади за резултатите и
взетите решения“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „или упълномощен от него заместник-министър, изпълняващ функциите на“ се заменят с „в
качеството си на“;
б) в т. 3 думите „оперативни документи и
планове“ се заменят с „планови документи“;
в) в т. 4 думите „Европейския съвет“ и
запетаята след тях се заличават;
г) създава се т. 9:
„9. утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „съгласно приложение № 1“, а изречение
второ се заличава.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. внасят за разглеждане от Министерския съвет проекти на рамкови позиции на
Република България в случаите по чл. 11,
ал. 1, т. 4;“
б) в т. 5 думите „документи и оперативни
планове“ се заменят с „и планови документи“;
в) създава се т. 8:
„8. проследяват развитието на въпросите
от тяхна компетентност, които се разглеждат
от Европейския парламент.“
3. В ал. 5, изречение първо думите „Министерския съвет“ се заменят със „Съвета по
европейските въпроси“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „който след одобряването
му се внася в Министерския съвет“.
§ 4. В чл. 4 се създава ал. 5:
„(5) Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз
може да изпраща на членовете на Комитета
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на регионите, на Икономическия и социален
комитет и на Европейския парламент от Република България информация във връзка с
проекти на законодателни актове, които се
приемат съвместно от Съвета на Европейския
съюз и от Европейския парламент. Информацията се изпраща с копие до секретариата на
Съвета по европейските въпроси, до дирекция
„Политики и институции на Европейския
съюз“ на Министерството на външните работи
и до водещите проблематиката ведомства.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „или определен от него
заместник-министър“ се заличават;
б) в т. 2 буква „г“ се изменя така:
„г) членове на политическите кабинети на
заместник министър-председателите;“
в) точка 3 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) С право на участие в заседанията на Съвета по въпроси от тяхната компетентност са:
1. подуправител на Българската народна
банка или определен от него представител;
2. член на Сметната палата;
3. член на Комисията за защита на конкуренцията;
4. заместник-председател на Националния
статистически институт;
5. заместник-председател на Патентното
ведомство на Република България или определено от него длъжностно лице;
6. председателят на Държавната агенция
за бежанците;
7. председателят на Комисията за защита
на личните данни;
8. председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ или определен от
него заместник-председател;
9. представители на ръководните органи на
други заинтересувани институции и ведомства;
10. директори на дирекции от министерствата, определени от съответните министри.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) На заседанията на Съвета по европейските въпроси могат да присъстват:
1. представители на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове на Народното събрание;
2. представители на Администрацията на
Президента на Република България;
3. членове на Европейския парламент от
Република България;
4. други лица по покана на председателя
на Съвета.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „а секретар на Съвета е директорът на дирекцията“.
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§ 6. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Европейския съвет“ и
запетаята след тях се заличават.
2. В т. 3 след думата „позиции“ се добавя
„за редовните и“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. одобрява и други документи по въпросите на Европейския съюз преди тяхното
разглеждане от Министерския съвет;“.
4. В т. 6 след думата „съюз“ се добавя „и
отчет за нейното изпълнение“.
5. Създава се нова т. 7:
„7. одобрява проекти на позиции в рамките на досъдебната фаза от процедурите по
чл. 258 – 260 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, както и проектите на
отговори в случаите по чл. 18а, ал. 2, т. 5.“
6. Досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно
т. 8, 9 и 10.
7. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея
думите „по чл. 23 – 24г“ се заменят с „по
чл. 23 – 24е“, а думите „придружават от становище на“ се заменят със „съгласуват в“.
8. Досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14.
§ 7. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 6:
а) в изречение второ думите „писмено,
включително“ се заличават;
б) създава се ново изречение трето:
„Председателят и секретарят на Съвета по
европейските въпроси могат и по своя инициатива да включват допълнителни въпроси
в дневния ред.“;
в) досегашното изречение трето става изречение четвърто и в него думата „незабавно“
се заличава.
3. В ал. 9 думата „писмено“ се заличава.
4. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) По решение на неговия председател
Съветът може да взема решения и неприсъствено. Съгласуването на материали се извършва
съгласно ал. 10.
(12) За взетите по реда на ал. 11 решения
се изготвя протокол.“
§ 8. В чл. 6б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 3, изречение второ след думата
„събрание“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а накрая се добавя „и до членовете на Европейския парламент от Република България“.
§ 9. В чл. 6в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „определен от председателя член на Съвета“ се
заменят със „секретаря на Съвета“.
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2. В ал. 3 думите „предварително своевременно“ се заличават, а накрая се добавя
„в срок до края на работното време на деня,
предхождащ заседанието“.
3. В ал. 5:
а) изречение второ се заличава;
б) изречение трето се изменя така:
„Когато не се постигне съгласие, спорният
въпрос/позиция се внася от заинтересувания
минист ър или заместник минист ър-председател или от председателя на Съвета по
европейските въпроси с мотивиран доклад за
разглеждане на заседание на Министерския
съвет, като се отразяват всички изразени
становища и се прилага извадка от протокола
от заседанието на Съвета.“
§ 10. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2а“ се
заменят с „вътрешните правила по чл. 2,
ал. 3, т. 9“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Поименният състав на работните групи се
определя със заповед на отговорния министър
или ръководител на отговарящата по проблематиката администрация по предложение на
заинтересуваните министри или ръководители
на ведомства.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се ал. 8:
„(8) В състава на работните групи могат да
се включват и представители на социалните
партньори, гражданското общество, академичната общност и бизнес организации.“
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В изпълнение на своите фу нк ции
ръководителите на работните групи могат
да канят представители на социалните партньори, гражданското общество, академичната
общност и бизнес организации, в случаите,
когато не са включени в състава на работните
групи по чл. 7, ал. 2.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „и до нейния
секретар“.
§ 12. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Секретарят на работната група,
определен със заповедта по чл. 7, ал. 2:
1. под г о т вя п рис ъс т вен и т е заседа н и я,
изпраща поканата, проекта на дневен ред и
материалите за заседанията до всички членове
на работната група;
2. организира неприсъствено съгласуване на
материалите от членовете на работната група;
3. изготвя протоколи от заседанията по т. 1,
а в случаите по т. 2 – когато се съгласуват
проекти на актове, с които се транспонират
директиви на ЕС; протоколите се изпращат за
информация на членовете на работната група;
4. изпълнява задачи, възложени му от ръководителя на работната група.“
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§ 13. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „Европейския съвет“ и
запетаята след тях се заличават.
2. В т. 5 думите „на Европейския съвет и“
и текстът след думите „неформалните заседания“ се заличават.
3. В т. 9 накрая се добавя „и в случаите
на информационна фаза по чл. 18а“.
4. В т. 12 след думите „необходими за“ се
добавя „въвеждане или“.
5. Създава се т. 14:
„14. предлага за публично обсъждане рамкови позиции и други документи по приоритетни въпроси чрез интернет страницата на
координационния механизъм по въпросите на
ЕС при спазване изискванията на Насоките
за работа с вътрешни за Съвета документи.“
§ 14. В чл. 10а, ал. 2 думите „чл. 6, ал. 1,
т. 12“ се заменят с „чл. 6, ал. 1, т. 13“.
§ 15. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „разглежда“ се добавя
„за първи път“, а думите „Европейския съвет“
и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 2:
а) в изречение първо след думите „рамковата позиция“ се добавя „се съгласува в
отговорната работна група по чл. 7, ал. 2 и“;
б) изречение второ се заличава.
§ 16. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Рамкови позиции по Белите и
Зелените книги на Европейската комисия се
разработват и одобряват по реда на чл. 11.“
§ 17. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „подпомагано от работните
групи по чл. 7“ и запетаите пред и след тях
се заличават, а след думата „указанията“ се
добавя „и ги съгласува по електронен път
в рамките на съответната работна група
по чл. 7, ал. 2 при спазване на Насоките за
работа с вътрешни за Съвета документи; в
извънредни случаи указания могат да не се
съгласуват, като се изпращат за информация
до членовете на работната група“;
б) в т. 4:
аа) в изречение първо думата „направи“ се
заменя с „предложи на водещото ведомство
мотивирани“, а думите „съгласувано с водещото ведомство съгласно приложение № 3“
се заличават;
бб) изречение второ се изменя така:
„водещото ведомство изготвя и изпраща
окончателен текст на указанията до всички
заинтересувани по т. 3;“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „до секретариата на Съвета
по европейските въпроси и“ се заличават, а
накрая се добавя „и до секретариата на Съвета
по европейските въпроси, който го препраща
до членовете на Съвета“;
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б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. водещите ведомства съгласно приложение № 3 изготвят указанията и ги съгласуват
по електронен път в рамките на съответната
работна група по чл. 7, ал. 2; в извънредни
случаи указанията могат да не се съгласуват,
като се изпращат за информация до членовете на работната група; изготвените указания
се изпращат до секретариата на Съвета по
европейските въпроси и до дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ на
Министерството на външните работи;“
г) точка 5 се отменя;
д) точка 6 се изменя така:
„6. ако указанията съответстват на общата
политика на Република България в Европейския съюз и не противоречат на рамковата
позиция, те се потвърждават от дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“
на Министерството на външните работи и се
изпращат до Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз;“
е) в т. 7 след думата „ведомство“ се добавя
„и с дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет“, а думите „както
и секретариата на Съвета по европейските
въпроси“ и запетаята пред тях се заличават;
ж) в т. 9 изречение второ се заличава.
§ 18. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За заседанията на работните
групи и комитети към Европейската комисия
водещото ведомство съгласно приложение
№ 3, подпомагано от работните групи по
чл. 7, ал. 2, подготвя и съгласува указания
по разглеждания въпрос при условията и по
реда на чл. 12, ал. 2.
(2) Експертите, определени съгласно чл. 3,
ал. 2, т. 6, изпращат до ръководителя на работната група по чл. 7, ал. 2 съобщението
за заседанието, дневния ред и документите
незабавно след тяхното получаване.“
§ 19. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и представители от
българската държавна администрация“ се
заменят с „определени съгласно чл. 3, ал. 2,
т. 6“ и се ограждат със запетаи.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „представя рамковата
позиция“ се заменят с „участва в преговорите“.
§ 20. В чл. 15 ал. 4 се изменя така:
„(4) Докладите се въвеждат в информационната система по чл. 16 от потребители от
водещите ведомства, в т.ч. потребители от
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз.“
§ 21. В чл. 16, ал. 3, т. 5 думите „на Министерския съвет“ се заличават.
§ 22. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. На интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС
се създава Консултативен портал за обсъждане
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на рамкови позиции и други документи по
приоритетни за Република България въпроси.
Обсъждането се извършва при спазване на
Насоките за работа с вътрешни за Съвета
документи.“
§ 23. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или по чл. 141 – 143 от
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или по чл. 141 – 143 от
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия“ се заличават.
3. В ал. 3, т. 5 изречение второ се заличава.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на внесен в Народното събрание законопроект, с който се приемат мерки
на национално ниво, необходими за въвеждане или прилагане на актове на Европейския
съюз – обект на досъдебната фаза, дирекция
„Координация по въпросите на Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет изпраща одобрения отговор на председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на
председателя на водещата постоянна комисия
на Народното събрание.“
§ 24. В чл. 18а, а л. 1 д у мите „или по
чл. 141 – 143 от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия“
се заличават.
§ 25. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 23, 24, 24а, 24б, 24в и
24г“ се заменят с „чл. 23 – 24е“.
2. В т. 4 думите „Секретаря на Съда на
Европейския съюз и от Секретаря на Общия
съд“ се заменят с думите „Секретаря на Съда,
от Секретаря на Общия съд и от Секретаря
на Съда на публичната служба“.
3. В т. 5 след думата „страна“ се добавя
„или участник“.
4. В т. 6 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
5. В т. 7 думите „със секретариата на Съвета по европейските въпроси“ се заменят
със „с дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“.
6. В т. 8 след думата „страна“ се добавя
„или участник“.
§ 26. Член 22 се отменя.
§ 27. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и по чл. 141 – 143 от Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с
„20-дневен“.
3. В ал. 3 думите „заинтересуваният заместник-министър или заместник-председател
на държавна агенция, съответно на комисия,
отговарящ по европейските въпроси“ се за-
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менят със „съответният член на Съвета по
европейските въпроси“ и запетаята след тях
се заличава.
4. В ал. 4 след думата „министър“ се добавя „или заместник министър-председател“.
§ 28. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересувана администрация
счете, че е налице правен интерес да бъдат
предприети действия по чл. 263 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
тя уведомява за това своевременно дирекция „Международно право и право на ЕС“
на Министерството на външните работи и в
20-дневен срок от датата на нотифициране или
публикуване на съответния акт в „Официален
вестник“ на Европейския съюз внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни
и фактически аргументи и всички относими
доказателства в дирекция „Международно
право и право на ЕС“ на Министерството
на външните работи и в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в
администрацията на Министерския съвет.“
2. В ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 23, ал. 3 и 4“.
§ 29. В чл. 24а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересувана администрация
счете, че е налице правен интерес да бъдат
предприети действия по чл. 265 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
тя уведомява за това своевременно дирекция
„Международно право и право на ЕС“ на Министерството на външните работи и в 20-дневен
срок след изтичане на двумесечния срок, в
който съответната институция на Европейския
съюз е следвало да предприеме действията,
за които е била сезирана от страна на Репуб
лика България, внася за съгласуване проект
на позиция заедно с правни и фактически
аргументи и всички относими доказателства
в дирекция „Международно право и право на
ЕС“ на Министерството на външните работи
и в дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет.“
2. В ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 23, ал. 3 и 4“.
§ 30. В чл. 24б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересувана администрация
счете, че е налице правен интерес да бъдат
предприети действия по чл. 268 във връзка с
чл. 340 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция „Международно право и
право на ЕС“ на Министерството на външните
работи и в 20-дневен срок от възникването
или узнаването на обстоятелството, даващо
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основание да се иска обезщетяване на вреди, внася за съгласуване проект на позиция
заедно с правни и фактически аргументи и
всички относими доказателства в дирекция
„Международно право и право на ЕС“ на
Министерството на външните работи и в
дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет.“
2. В ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 23, ал. 3 и 4“.
§ 31. В чл. 24в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересувана администрация
счете, че е налице правен интерес Република
България да встъпи по висящо дело пред Съда
на Европейския съюз по чл. 40 от Протокола
относно Статута на Съда на Европейския
съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция „Международно право и право на ЕС“
на Министерството на външните работи и в
20-дневен срок след публикуване на съобщението за образуване на делото в „Официален
вестник“ на Европейския съюз внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни
и фактически аргументи и всички относими
доказателства в дирекция „Международно
право и право на ЕС“ на Министерството
на външните работи и в дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в
администрацията на Министерския съвет.“
2. В ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 23, ал. 3 и 4“.
§ 32. В чл. 24г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заинтересувана администрация
счете, че е налице правен интерес Република
България да представи писмено становище
по дело пред Съда на Европейския съюз във
връзка с отправено преюдициално запитване
от национална юрисдикция на държава –
членка на Европейския съюз, по чл. 267 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз, в срок не по-късно от един месец преди
изтичане на крайния срок за представяне на
писменото становище тя внася за съгласуване
проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи в дирекция „Международно
право и право на ЕС“ на Министерството на
външните работи и в дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай че в срока по ал. 1 не бъде
внесен за съгласуване проект на позиция,
се приема, че не е налице правен интерес
Република България да представи писмено
становище.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „чл. 23, ал. 3, 4 и 5“ се заменят с
„чл. 23, ал. 3 и 4“.
§ 33. Създават се чл. 24д и 24е:
„Чл. 24д. (1) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес
Република България да представи писмено
становище във връзка с направено искане за
становище на Съда на Европейския съюз по
чл. 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в срок не
по-късно от половината на срока, определен от
Съда на Европейския съюз за представяне на
писменото становище, тя внася за съгласуване
проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи в дирекция „Международно
право и право на ЕС“ на Министерството на
външните работи и в дирекция „Координация
по въпросите на ЕС“ в администрацията на
Министерския съвет.
(2) В случай че в срока по ал. 1 не бъде
внесен за съгласуване проект на позиция,
се приема, че не е налице правен интерес
Република България да представи писмено
становище.
(3) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция
по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23,
ал. 3 и 4.
Чл. 24е. По отношение на производствата
пред Съда на Европейския съюз, които не са
изрично уредени в настоящото постановление,
се прилага разпоредбата на чл. 24д.“
§ 34. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. изготвя програмата по чл. 1, ал. 1, т. 2
и програмата по чл. 6, ал. 1, т. 6;“.
2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно
т. 3, 4 и 5.
3. Създава се нова т. 6:
„6. анализира и разпределя всички новопостъпили досиета и Белите и Зелените
книги на Европейската комисия в системата
по чл. 16а;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите „Европейския съвет“ и запетаята след
тях се заличават.
5. Досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно
т. 8, 9 и 10.
6. Създава се нова т. 11:
„11. изготвя годишен План за действие с
мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и осъществява мониторинг на изпълнението му;“.
7. Досегашната т. 9 става т. 12 и в нея
думата „въвеждат“ се заменя с „приемат“,
думите „изпълнение и прилагане“ се заменят с „въвеждане“, а думите „Европейските
общности“ се заменят с „Европейския съюз“.
8. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 13 и 14.
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9. Досегашната т. 12 става т. 15 и в нея след
думите „чл. 16“ се поставя запетая, съюзът „и“
се заличава и накрая се добавя „и интернет
страницата по чл. 16б“.
10. Досегашната т. 13 става т. 16.
11. Създава се нова т. 17:
„17. изготвя и други документи от компетентност на Съвета по европейските въпроси;“.
12. Досегашната т. 14 става т. 18.
13. Досегашната т. 15 става т. 19 и в нея
думите „законодателството на Европейската
общност“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.
§ 35. В чл. 29, т. 11 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „(Корепер
I и Корепер II, работни групи)“ се поставя
запетая и се добавя „съгласувани с компетентните ведомства“.
2. В буква „б“ думите „съгласувано с Министерството на финансите“ се заличават.
3. В буква „д“ думите „съгласувано с компетентните ведомства“ се заличават.
§ 36. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „разглеждат“ се добавя
„за първи път“, а думите „Европейския съвет“
и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 5:
а) в основния текст думите „с акт“ се заменят „с директива“, а след думата „съюз“ се
поставя запетая и се добавя „който се изготвя
при приемането на мерки на национално ниво“;
б) в буква „а“ думата „акта“ се заменя с
„директивата“;
в) в буква „в“ думата „преценка“ се заменя
с „коментари на вносителя, които включват
и оценка“.
3. Създава се т. 9:
„9. Социални партньори са социалните
партньори по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване
на заетостта.“
§ 37. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и Съвет „Външни работи“
се заличават.
2. Създава се нова т. 2:
„2. Съвет „Външни работи/Търговия“ – министърът на икономиката и енергетиката.“
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думите „министърът на труда и социалната
политика“ се добавя „и министърът на здравеопазването“.
5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите
„министърът на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят с „министърът на
икономиката и енергетиката и министърът
на образованието и науката“.
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6. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след
думата „съобщенията“ се добавя „и министърът
на икономиката и енергетиката“.
7. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
8. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея
след думите „министърът на образованието
и науката“ се поставя запетая и се добавя
„министърът на културата и министърът на
младежта и спорта“.
§ 38. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 3
се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „към чл. 3, ал. 3“
се заменят с „към чл. 3, ал. 4, т. 1“.
2. Навсяк ъде в п ри ложението д у ми те
„съответния нормативен акт“ се заменят със
„съответната директива“, а думите „от акта
на“ се заменят с „от директивата на“.
§ 39. Приложение № 2а към чл. 7, ал. 1
се отменя.
§ 40. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Работна група № 16“, в колона
2 запетаята след думата „квалификации“ се
заличава, а думите „младеж, наука и изследвания“ се заменят с „и научни изследвания“.
2. На ред „Работна група № 27“, в колона
2 думите „Сметната палата“ се заменят с
„Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори“.
3. Създава се ред „Работна група № 36“:
„Работна група № 36 „Младеж и спорт“ –
Министерството на младежта и спорта“.
§ 41. В приложение № 4 към чл. 10а след
ред „Отрицателни очаквания от приемането на
решението на Европейския съюз“ се създава
ред „Резултати от публични консултации, в
т.ч. и в Консултативния портал по чл. 16б“.
§ 42. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“,
думите „Проекта на Европейския съюз за
общностното законодателство“ се заменят с
„Пилотния проект за правото на Европейския
съюз“ и думите „съдебните институции на
Европейския съюз“ и „съдебна институция
на Европейския съюз“ се заменят със „Съда
на Европейския съюз“.
Заключителна разпоредба
§ 43. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4320
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РЕШЕНИЕ № 413
ОТ 20 ЮНИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – андезитобазалти, от находище
„Голеш“, с. Изгрев, община Царево, област
Бургас, на „Роксил“ – ООД, Бургас
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – андезитобазалти, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Голеш“,
с. Изгрев, община Царево, област Бургас, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
87 732 кв. м, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 19 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Роксил“ –
ООД, Бургас – титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0455 от 23.07.2012 г.,
изда дено от минист ъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията на Решение
БС № 1-1 от 16 февруари 2012 г. по оценка на
въздействието върху околната среда, издадено
от директора на РИОСВ – Бургас. Решението
е приложение – неразделна част от цялостния работен проект за добив и първична
преработка.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
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здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите
за извършване на взривни работи;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива андезитобазалти от находището по т. 1;
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7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – андезитобазалти;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Голеш“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при изменения и допълнения на
цялостния работен проект да се уведоми
РИОСВ – Бургас, за уточняване на необходи-
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мостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по околна среда преди
одобряването по т. 6.1;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества андезитобазалти и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Бургас;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по
т. 8.2, данък върху добавената стойност, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
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концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично
задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4642 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година – банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен данък върху добавената
стойност и се предоставя на концедента до
31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено, или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи данък върху добавената стойност,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
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Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лева/
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2763 лв. без данък върху добавената стойност,
определен на базата на 9210 тона/шестмесечие
добити андезитобазалти и предвидената стойност за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Царево част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81
от Закона за концесиите, без данък върху
добавената стойност.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив на
подземни богатства и при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Роксил“ – ООД,
Бургас, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Голеш“
Координатна система „1970 г.“
Находище „Голеш“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4602303,90

9610803,50

2.

4602261,20

9610959,50

3.

4602241,60

9611008,70

4.

4602209,70

9611007,10

5.

4602192,80

9611022,00

6.

4602190,30

9611025,30

7.

4602184,30

9611058,70

8.

4602163,60

9611077,40

9.

4602162,20

9611102,60

10.

4602149,70

9611108,80

11.

4602110,20

9611037,10

12.

4602127,80

9611034,40

13.

4602130,20

9611024,70

14.

4602122,30

9611018,90

15.

4602099,00

9611016,80

16.

4602025,00

9610882,30

17.

4602071,90

9610747,20

18.

4602113,40

9610636,90

19.

4602173,80

9610525,60

Концесионна площ – 87 732 кв. м
4261

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър (обн., ДВ,
бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм.,
бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101
и 102 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение първо думите
„приложения № А1-А13, Б1-Б6“ се заменят с
„приложения № А1-А14, Б1-Б7“.
§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато документите по ал. 2 са на
чужд език, те се представят заедно със заверен
превод на български език. Преводът на офици-
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ални документи се извършва от преводач към
фирма, сключила договор с Министерството
на външните работи на основание чл. 2а, ал. 2
от Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от
1983 г., бр. 103 от 1990 г.). Обстоятелството,
че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните
работи, се удостоверява от Министерството
на външните работи със заверка на подписа
на преводача или с изрично удостоверение
заедно с декларация от преводача, че същият
не е заличен от списъка към Министерството
на външните работи.“
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Промяна в обстоятелствата се
заявява за вписване, като в поле № 1 „ЕИК
и фирма“ се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се
заявява промяна на фирмата, в това поле се
посочва вече вписаната фирма.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а
полетата, които се отнасят за обстоятелства,
които не се променят, не се попълват.
(3) Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле,
следва да се посочат първо обстоятелствата,
които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което
се посочват обстоятелствата, чието вписване
се заявява.“
§ 4. В чл. 10, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) декларация от едноличния търговец за
липса на обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58,
ал. 2 и 4 от Търговския закон;“.
§ 5. В чл. 14 т. 7 се отменя.
§ 6. В чл. 15, ал. 3 т. 7 се отменя.
§ 7. В чл. 17 т. 7 се отменя.
§ 8. В чл. 18, ал. 3 т. 7 се отменя.
§ 9. В чл. 20, т. 1 се правят следните изменения:
1. Буква „ж“ се изменя така:
„ж) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141,
ал. 8 от Търговския закон;“.
2. Буква „и“ се отменя.
§ 10. В чл. 21, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 4 и 5 със следното
съдържание:
„4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице – съдружник,
и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за
юридическо лице – съдружник, което не е
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учредено по българското право, или юридическо лице – съдружник, което не е вписано
в търговския регистър);
5. решението на съответни я орган на
юридическо лице – съдружник, за участие в
дружеството с ограничена отговорност;“.
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 6, 7 и 8.
3. Досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя
така:
„9. декларация от управителя/управителите
за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8
от Търговския закон;“.
4. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно
т. 10, 11 и 12.
5. Досегашната т. 11 се отменя.
6. Досегашната т. 12 става т. 13.
§ 11. В чл. 23, т. 1 се правят следните
изменения:
1. В буква „н“ думите „нотариално заверено
съгласие и образецът“ се заменят с „нотариално завереният образец“.
2. Буква „р“ се отменя.
§ 12. В чл. 24, ал. 3 т. 13 се отменя.
§ 13. В чл. 26, т. 1 буква „н“ се отменя.
§ 14. В чл. 27, ал. 3 т. 9 се отменя.
§ 15. В чл. 29 т. 5 се изменя така:
„5. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния
и контролния съвет за обстоятелствата по
чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от
Закона за кооперациите и декларациите на
председателя на кооперацията и членовете
на управителния съвет по чл. 28в от Закона
за кооперациите;“.
§ 16. В чл. 30, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния
и контролния съвет за обстоятелствата по
чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от
Закона за кооперациите и декларациите на
председателя на кооперацията и членовете
на управителния съвет по чл. 28в от Закона
за кооперациите;“.
2. В т. 8 думата „дружеството“ се заменя
с „кооперацията“.
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „клона на“ се заличават.
2. Точка 9 се отменя.
§ 18. В чл. 33, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „удостоверението
за предаване на разплащателните ведомости,
издадено от териториалното поделение на
Национа лни я осиг у рителен инстит у т съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално
осигуряване;“.
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2. Точка 8 се отменя.
§ 19. В чл. 33д, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 20. В чл. 33е т. 15 се отменя.
§ 21. В чл. 33к се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 16 се отменя.
2. В ал. 2 т. 22 се отменя.
3. В ал. 3 т. 20 се отменя.
4. В ал. 4 т. 14 се отменя.
5. В ал. 5 т. 9 се отменя.
§ 22. В чл. 33м се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 20 се отменя.
2. В ал. 2 т. 14 се отменя.
3. В ал. 3 т. 11 се отменя.
4. В ал. 4 т. 8 се отменя.
§ 23. В чл. 33н т. 8 се отменя.
§ 24. Създава се нов раздел ІХе в глава
втора:
„Раздел ІХе
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим
Чл. 33о. (1) Подлежащите на вписване
обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № А14.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването
на дружеството, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по
националния му закон;
2. нотариално заверена дек ларация по
чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията
на закон.
(3) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за
икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциа лен данъчен реж им, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.“
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§ 25. В чл. 41, ал. 3 се създава изречение
второ със следното съдържание: „Съгласие
не се изисква в случаите, когато срокът по
чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от
вписването в търговския регистър е изтекъл
и не е подадено заявление за подновяване
на залога.“
§ 26. В чл. 44, ал. 3 се създава изречение
второ със следното съдържание: „Съгласие
не се изисква в случаите, когато срокът по
чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от
вписването в търговския регистър е изтекъл
и не е подадено заявление за подновяване
на залога.“
§ 27. Създава се раздел ХVІа в глава втора:
„Раздел ХVІа
Заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим
Чл. 50а. (1) Подлежащите на вписване
обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици,
както и идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица,
се посочват в заявление по образец съгласно
приложение № Б7.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването
на дружеството, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по
националния му закон;
2. нотариално заверена дек ларация по
чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията
на закон.
(3) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи
търговеца или клона на чуждестранния търговец, регистриран със седалище в Република
България, или представляващи дружеството
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.“
§ 28. В чл. 52а, ал. 4 думите „ал. 2“ се
заличават.
§ 29. В чл. 55, ал. 2 т. 10 се изменя така:
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„10. съгласията по чл. 262и, ал. 3 и 4 от
Търговския закон;“.
§ 30. В чл. 61, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 31:
„31. молба за откриване на производство
по несъстоятелност;“.
2. Досегашната т. 31 става т. 32.
§ 31. Член 63а се изменя така:
„Чл. 63а. За издаване на удостоверения за
законосъобразност се подава заявление по
образец съгласно приложение № Е1, като в
поле № 1 „ЕИК и фирма“ се посочват единният идентификационен код и фирмата на
търговеца, по чието регистърно дело се иска
издаване на удостоверение. В единственото
поле „Основание“ се отбелязва основанието
за издаване на удостоверението, както следва:
1. „вливане, сливане с участие на дружества от държави – членки на Европейския
съюз, или други държави – страни по споразумението за Европейското икономическо
пространство“, в случаите по чл. 265л от
Търговския закон, когато приемащото или
новоучреденото дружество е със седалище
в друга държава – членка на Европейския
съюз, или друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо
пространство;
2. „учредяване на европейско дружество
със седалище в друга държава членка“ в
случаите по чл. 31в, ал. 1 от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или
вливане се учредява европейско дружество
със седалище в друга държава членка и поне
едно от преобразуващите се дружества е със
седалище в Република България;
3. „преместване на седалището на европейско дружество от Република България в
друга държава членка“ в случаите по чл. 31в,
ал. 2 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско дружество
се премества от Република България в друга
държава членка;
4. „учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава
членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 3 от Закона
за търговския регистър, когато чрез сливане
или вливане се учредява европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка и поне една от преобразуващите
се кооперации е със седалище в Република
България;
5. „преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република
България в друга държава членка“ в случаите по чл. 31в, ал. 4 от Закона за търговския
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регистър, когато седалището на европейско
кооперативно дружество се премества от Република България в друга държава членка.“
§ 32. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се открива отделна електронна
партида, съдържаща обстоятелствата, вписани
по силата на закон, и актовете, обявени по
силата на закон.“
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Към електронната партида се води
дело в електронна форма, в което се прилагат
заявленията, документите, удостоверяващи
вписаните обстоятелства, обявените актове и
други документи, които могат да съдържат и
лични данни за идентифицирането на лицата,
представляващи или управляващи търговеца.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 66, ал. 3 се създава нова т. 8а
със следното съдържание:
„8а. раздел „Действителни собственици
на дружества, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим“, който
обединява полета, съдържащи подлежащи
на вписване в търговския регистър обстоятелства относно действителните собственици
на дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, групирани,
както следва:
а) група „Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим“;
б) група „Обстоятелства по чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциа лен данъчен реж им, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици“;
в) група „Действителни собственици – физически лица;“.
§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 11 накрая се добавя „и дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“;
б) в т. 12 накрая се добавя „и дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“;
в) в т. 26 накрая се добавя „и дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим“;
г) точка 29 се изменя така:
„29. поле № 17 „Специални условия“, което
се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена
отговорност, акционерни дружества, коман-
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дитни дружества с акции, търговци – публични
предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и
европейски кооперативни дружества;“.
2. Създават се нови ал. 42, 43 и 44 със
следното съдържание:
„(42) В раздел „Действителни собственици
на дружества, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим“ група
„Дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим“ съдържа
следните полета:
1. поле № 531 „Фирма“, в което се посочва
наименованието, под което дружеството е
регистрирано в съответната юрисдикция с
преференциален данъчен режим;
2. поле № 532 „Изписване на чужд език“, в
което се посочва начинът, по който фирмата
(включително означението за правната форма)
се изписва на латиница;
3. поле № 533 „Седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа,
номерът на етажа и номерът на апартамента
или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание
може да се посочат телефон, факс, адрес на
електронна поща, интернет страница;
4. поле № 534 „Представители“, в което
се посочват индивидуализиращите данни за
лицата, представляващи дружеството;
5. поле № 535 „Начин на представляване“, в
което се отбелязва начинът на представляване
(„заедно“, „поотделно“ или „по друг начин“,
като в този случай се посочва по какъв друг
начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява
само от едно лице;
6. поле № 536 „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
дружеството.
(43) В раздел „Действителни собственици
на дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим“ група „Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“ с единствено
поле № 540 „Обстоятелства по чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРСЛДС).
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(44) В раздел „Действителни собственици
на дружества, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим“ група
„Дейс т ви т ел н и собс т вен и ц и – физи ческ и
лица“ с единствено поле № 550 „Действителни собственици – физически лица“, в което
се посочват индивидуализиращите данни
за физическите лица, участващи пряко или
косвено в дружеството.“
3. Досегашните ал. 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48
стават съответно ал. 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51.
§ 35. В чл. 78 изречение второ се заличава.
§ 36. В чл. 104, ал. 1 накрая се добавя „за
срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването“.
§ 37. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. има сертификат за правоспособност
като оценител, издаден от Камарата на независимите оценители в България, и е регистриран в Публичния регистър на независимите
оценители;“.
2. В ал. 2, т. 4 думата „било“ се заличава.
§ 38. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ със
следното съдържание:
„Вещите лица се назначават измежду вписаните в регистъра, воден към Камарата на
независимите оценители.“
2. В ал. 3 думата „лицензии“ се заменя със
„сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите
оценители в България“.
3. В ал. 4 думите „образованието и специалността“ се заменят със „сертификата за
оценителска правоспособност“.
§ 39. В чл. 128, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 40. В чл. 132, ал. 1 думите „съответствие
със сроковете, посочени в Закона за Националния архивен фонд“ се заменят с „течение
на 10 години от датата на оценката“.
§ 41. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Данните относно назначените за контрольор, проверител и регистриран одитор
автоматично се подават от регистъра, воден
към Института на дипломираните експертсчетоводители.“
§ 42. Член 143 се отменя.
§ 43. Член 144 се изменя така:
„Чл. 144. (1) Списъкът на ликвидаторите,
назначавани от длъжностното лице по ре-
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гистрацията, се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията
и се обявяват на интернет страницата на
агенцията.
(2) Редът и начинът за набиране на предложения за включване в списъка на ликвидаторите, както и за тяхното отписване се
определят във вътрешни правила, утвърдени
от изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията, които се обявяват на интернет
страницата на агенцията.
(3) Редът и начинът за подаване на данните
от Камарата на независимите оценители и
Института на дипломираните експерт-счетоводители се уреждат въз основа на сключено
с агенцията споразумение.“
§ 44. Параграф 2б от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2б. (1) За вписване на ликвидация на
непререгистриран търговец по реда на § 5а
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за търговския регистър се подава
заявление по образец съгласно приложение
№ Б6, в което се посочват ликвидатор и срок
за ликвидация.
(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава от лицата, посочени в § 5а, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за търговския регистър. Към заявлението се прилагат: документи, установяващи
качеството на заявителя, удостоверение по
чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, нотариално заверено съгласие с
образец от подписа на ликвидатора, когато
за ликвидатор се назначава лице, което не
представлява търговеца според вписването в
съда по регистрацията.
(3) Въз основа на заявлението по ал. 1
агенцията изисква от съда по регистрацията на
непререгистрирания търговец удостоверение
за актуално състояние, съдържащо данните
за последните вписани обстоятелства, както
и преписи от актуалния към 31 декември
2011 г. учредителен акт, дружествен договор
или устав.
(4) След получаване на електронни копия
от документите по ал. 3 длъжностното лице
по регистрацията извършва пререгистрация
на търговеца, постановява акт за назначаване
на ликвидатор и вписва обстоятелствата по
ликвидацията.
(5) В акта за назначаване се посочват: името
на ликвидатора, месечното възнаграждение
на ликвидатора и срокът за приключване на
ликвидацията.
(6) За ликвидатор се назначава лицето
или лицата, които представляват търговеца
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според вписването в съда по регистрацията, а
при невъзможност на същите да изпълняват
функциите на ликвидатор или когато няма
вписан представляващ, се назначава лицето,
посочено в заявлението по ал. 1. Когато са
подадени повече заявления, за ликвидатори
могат да бъдат назначени две или повече лица,
които заедно представляват търговеца. Ако
в заявлението не е посочено лице за ликвидатор, длъжностното лице по регистрацията
назначава служебно ликвидатор.
(7) Разноските по ликвидацията са за сметка
на търговеца. Ако установи, че търговецът не
разполага със средства, ликвидаторът подава
уведомление за липса на средства, въз основа
на което длъжностното лице по регистрацията
изменя акта за назначаване, като определя
депозит и срок за внасянето му.
(8) Депозитът се внася по специална банкова сметка на Агенцията по вписванията от
лицето, подало заявление по ал. 1, и осигурява
средства за изплащане на разноските по ликвидацията, включително възнаграждението
на ликвидатора.
(9) Възнаграждението на ликвидатора и
разходите по ликвидацията се изплащат от
Агенцията по вписванията от предварително внесения депозит в 14-дневен срок след
прекратяване изпълнението на функциите на
ликвидатора.
(10) Длъжностното лице по регистрацията
определя подлежащото за изплащане възнаграждение на ликвидатора, като съобразява
и преценява: извършената работа; времето,
необходимо за приключване на ликвидацията; необходимите разходи за извършване на
ликвидацията; други обстоятелства, свързани
с ликвидацията.
(11) Обстоятелствата по ал. 10 се установяват въз основа на подадена от ликвидатора
декларация по образец – приложение № 2. Направените от ликвидатора разходи във връзка
с ликвидацията се изплащат въз основа на
удостоверяващ разходите документ.
(12) Лицето, подало заявлението по ал. 1,
може да направи искане пред длъжностното
лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава
интересите на търговеца или кредиторите.
(13) Ликвидацията приключва в срок до
една година. Срокът може да бъде удължен
въз основа на обосновано предложение от
ликвидатора или по искане на лице по § 5а,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.“
§ 45. Създават се приложения № А14 и
№ Б7 към чл. 6, ал. 1:
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Заявление

за вписване на обстоятелства относно
дружество, регистрирано в юрисдикция
с преференциален данъчен режим

А14

Идентификация
ПИК

Номер по национален регистър

Идентификация

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б1

Б6

З1

Г1

Б7

първоначално вписване
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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2.

ЕГН/ЛНЧ
населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

Име

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

4. Изписване
на чужд език

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Основни обстоятелства

2. Фирма

бл.

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма
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държава

5. Седалище и
адрес на
управление

област

община

населено място

п.к.

ж.к.

10.
Представители

бул. / ул

№

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

име/фирма/наименование
1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
ЕГН/ЛНЧ

11. Начин на
представляване

държава

заедно
поотделно
по друг начин

17. Специални
условия

27в. Закриване
на партида
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Решение на компетентен орган
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици
Други

Подпис
Подпис
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стр . 4/5

Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим A14

Адрес
на територията
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І. Заявление А14 за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва
персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който дружеството
е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; при първоначално подаване
на заявление задължително се подава заявление приложение по образец Б7; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният
образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец
и дата на раждане на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма
ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с
преференциален данъчен режим, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната
форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента
или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на
електронна поща, интернет страница;
г) поле № 10 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер
на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството,
единният идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името,
ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице представител;
д) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг
начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява
само от едно лице;
е) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
дружеството.
ж) поле № 27в "Закриване на партида", в което се отбелязва закриването;
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на Р. България;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А14, в
което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи "Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за
всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение
З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който
дружеството е регистрирано. Ако се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното
наименование. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства,
които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за
вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в
полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Приложение № Б7

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

Б7

Идентификация
ЕИК/ПИК
Идентификация

Номер по национален регистър

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б7

З1

първоначално вписване
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
1.

Име
ЕГН/ЛНЧ

Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Б7

фирма
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2.

Име

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

Име

Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

Б7

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим

531. Фирма
532. Изписване
на чужд език
533. Седалище и
адрес на
управление

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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534. име/фирма/наименование
Представители 1.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
2.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ
име/фирма/наименование
3.

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

чуждестранно ЮЛ

държава

Представляващ ЮЛ
име

заедно
поотделно
по друг начин

536. Специални
условия

Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови

540. отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРСЛДС)

Обстоятелства по чл. 4, т.1 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, в случаите, когато акциите
на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в
държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в
списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на
ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически
лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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535. Начин на
представляване

държава
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Обстоятелства по чл. 4, т.2 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на
държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за
обмен на информация:

Обстоятелства по чл. 4, т.3 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е
българско местно лице и неговите действителни собственици - физически
лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на
Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство:

име
1.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

бл.

вх.

Заявление

550. Действителни собственици - физически лица

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

Обстоятелства по чл. 4, т. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС за дружество, в
което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни
произведения и е представило информация за действителните собственици физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни
и други произведения.
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име
3.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
4.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
№

бл.

вх.

Б7

бул. / ул

име
5.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
6.

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Адрес
на територията
на страната

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Решение на компетентен орган
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици
Други

Подпис
Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

С Т Р.
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Заявлениеза вписване на обстоятелства относно действителни собственици

І. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици съдържа полета, обединени в групи, в които данните се
попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният
идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване,
номерът, с който дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на
заявление за първоначално вписване.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително
заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата
на раждане на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН
или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният
комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя,
когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", "прокурист", "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:
а) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с
преференциален данъчен режим, без да се посочва правната форма;
б) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма)
се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или
офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща,
интернет страница;
г) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на
чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният
идентификационен код (ЕИК), кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или
годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;
д) поле № 535 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин",
като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно
лице;
е) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
дружеството;
5. група "Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС)" с единствено поле № 540, в
което се отбелязва заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;
6. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния
собственик - физическо лице, участващо пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец
(ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане на лицето; постоянен адрес: държава, населено място, пощенски код, област, община, район,
жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж, номер на апартамент;
7. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил
съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата,
населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът
на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и
заявителят желае да получи отказа на адрес на територията на РБългария;
8. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което
ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно
заявление;
9. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец Б7, в което са
попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от
тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва
"Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който
дружеството е регистрирано. Ако се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното наименование.
Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят,
не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле,
следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се
посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

Б7

Указания за попълване
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§ 46. В приложение към чл. 128, ал. 2 се
прави следното изменение: цифрата „2008“ се
заменя с цифрата „2007“.
§ 47. Създава се приложение № 2 към
§ 2б, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби:
„Приложение № 2
към § 2б, ал. 11 от преходните
и заключителните разпоредби
ДЕКЛАРАЦИЯ
по § 2б, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър
за определяне и изплащане възнаграждение на
ликвидатор
От .................................................................................
........................................................................................,
ЕГН …………….....................................................…………,
постоянен адрес: …………………………………………...........
.................................................................…………………..,
тел./факс .....................................................................,
моб. ..............................................................................,
e-mail: ...............................…...............................………,
назначен от Агенцията по вписванията ликвидатор на търговско дружество или коопер ация:
…………………………………..………..............….........................,
ЕИК …………...............................................................….,
с Акт за назначаване № ….......……………………………….
№

Описание на
извършената
работа

Възнаграждение (лв.)
месеци

размер

су
ма

Разходи
(лв.)
причина

су
ма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Всичко за изплащане: ……................…………………. лв.
по сметка №: …………………………………………………………
………..............................................................................,
код ......................., банка ……………………………………….,
клон ……......................................................………………….
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Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК.
Приложени разходооправдателни документи:
.........................................................................................
гр. ........................
дата: ....................
Ликвидатор: ......………….“

§ 48. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зинаида Златанова
4360

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 19 юни 2014 г.

за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони
на територията на Република България, на
районите с абразионни и ерозионни процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие
и мониторинга им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат функционирането, подаването, въвеж дането и
получаването на информация от регистър
на свлачищните райони на територията на
Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското
и Дунавското крайбрежие и за извършване
на мониторинга им.
Чл. 2. Регистърът представлява информационна система с периодично актуализирана електронна база данни, осигуряваща
и нформа ц и я за св лач и щ н и т е ра йон и на
територията на Републ ика България и на
районите с абразионни процеси по Черноморското и ерозионни процеси по Дунавското
крайбрежие.
Чл. 3. Информаци ята от регист ъра се
ползва от централните и/или териториалните
органи на изпълнителната власт, ведомства
и граждани във връзка със:
1. формиране на политика в областта на
геозащитната дейност;
2. устройствено планиране и инвестиционно
проектиране;
3. издаване на предварителни разрешения
по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 ЗУТ;
4. предотвратяване, ограничаване и/или
ликвидиране на щети от неблагоприятни
геодинамични процеси и др.;
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5. планирането на защитата при бедствия
на общинско, областно и национално ниво.
Чл. 4. Регистърът се води от Министерството на регионалното развитие.
Чл. 5. Информацията в регистъра се въвежда и поддържа от държавните дружества
за геозащита в зависимост от териториалния
им обхват.
Чл. 6. (1) В регистъра подлежат на вписване
и мониторинг:
1. райони, засегнати от свлачищни процеси
на територията на страната;
2. райони, засегнати от абразионни процеси
по Черноморското крайбрежие;
3. райони, засегнати от ерозионни процеси
по Дунавското крайбрежие.
(2) Свлачищни процеси на територията на
страната, абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по
Дунавското крайбрежие, предмет на наредбата,
са неблагоприятни геодинамични процеси.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕГИСТРИ
РАНЕ И МОНИТОРИНГ
Чл. 7. Регистрирането на свлачищни райони
на територията на страната се осъществява
от държавните дружества за геозащита след
инженерно-геоложки оглед на място.
Чл. 8. Първоначалното регистриране на
неблагоприятните геодинамични процеси се
извършва с индивидуален идентификационен
(регистрационен) номер, който се състои от
следните части: съответните означения (по
ЕК АТТЕ) за област, община, населено място
и пореден регистрационен номер, и съдържа
информацията и данните съгласно:
1. приложение № 1 – за свлачищни райони
на територията на страната;
2. приложение № 2 – за райони, засегнати
от абразионни процеси по Черноморското
крайбрежие;
3. приложение № 3 – за райони, засегнати от
ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие.
Чл. 9. Информацията по чл. 8 се отразява
на хартиен носител и се въвежда в електронна
база данни.
Чл. 10. (1) Информацията, съдържаща се в
регистъра на хартиен носител, се съхранява в
архива на дружествата за геозащита.
(2) Информацията, съдържаща се в регистъра на електронен носител, представлява база
от данни с въведени основни характеристики
на регистрираните процеси: местоположение, обхват, състояние, щети, извършени геозащитни мерки и дейности и др. съгласно
приложения № 1, 2 и 3.
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(3) Данните в регистъра са в процес на
постоянно допълване и актуализиране на
основните характеристики.
(4) Постъпилата в регистъра информация
се съхранява с постоянен срок.
Чл. 11. Информаци ята в регист ъра се
осигурява чрез:
1. комисии, сформирани във връзка с
възникнали бедствени и аварийни ситуации;
2. инженерно-геоложки огледи след постъпили сигнали;
3. проведен мониторинг.
Чл. 12. Мониторингът е елемент на гео
защитната дейност при устройственото планиране на териториите и акваториите, опазването и възстановяването на околната среда,
действие по време на кризи, причинени от
неблагоприятни геодинамични процеси, и
включва:
1. инженерно-геоложки, хидрогеоложки и
хидроложки наблюдения – извършват се чрез
системни огледи и анализ на регистрирани
свлачищни райони и потенциално застрашени
участъци;
2. измерване на контролно-измервателни
системи, в т.ч.:
2.1. хидрогеоложки измервания на нивата
на подземните води във и около свлачищата
и анализ на състоянието им;
2.2. геодезически измервания на реперни
мрежи и промерни работи на морското дъно
и оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и подводния брегови склон;
2.3. инклинометрични измервания за деформации и анализ на динамиката на свлачищните процеси в дълбочина;
3. наблюдение за функционалната ефективност на изградени геозащитни строежи;
4. анализ на проведени измервания и на
информация от постъпили сигнали за неблагоприятни геодинамични процеси.
Чл. 13. Информаци ята в регист ъра се
поддържа и актуализира при осъществяване
на периодичен мониторинг и при настъпване
на изменения на въведените данни (активизиране на процесите, увеличаване на обхват,
реализирано укрепване и др.).
Чл. 14. (1) Информацията от извършен
мониторинг в имоти, в т. ч. с изпълнени гео
защитни мерки и дейности, се предоставя/
извършва на/от съответните дружества за
геозащита за анализ, съхранение и въвеждане
в електронната база данни на регистъра за
сметка на собствениците на имоти.
(2) Обобщени те ана лизи и оценк и о т
извършения мониторинг от дружествата за
геозащита се предоставят на Министерството
на регионалното развитие, областните и общинските администрации и други ведомства.
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Г л а в а

т р е т а

КООРДИН А ЦИ Я МЕЖ Д У ОТДЕЛНИТЕ
ВЕДОМСТВА. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА
Чл. 15. Координацията по чл. 95, ал. 5
ЗУ Т между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на
Република България, в т.ч. абразионните и
ерозионните процеси по Черноморското и
Дунавското крайбрежие, се осъществява от
Министерството на регионалното развитие
по реда на тази глава.
Чл. 16. (1) При възникване на бедствени
и аварийни ситуации, предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси, централните и/или териториалните органи на
изпълнителната власт или други ведомства
подават сигнал до съответното дружество за
геозащита, в чийто териториален обхват е
проявен процесът.
(2) Дружествата за геозащита извършват
инженерно-геоложки оглед/участват в комисии, назначени от органите по глава осма от
Закона за защита при бедствия, в съответствие
с функциите им по защита при бедствия, за
констатиране на състоянието на района на
място и предписват/набелязват мерки за предотвратяване на аварии и щети и осигуряване
на безопасността и сигурността на населението
и застрашената инфраструктура.
(3) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед/проведена комисия
се оформя във вид на становище и/или се
отразява в протокол на комисията по ал. 2 и
съдържа препоръки за последващи действия
и технически решения.
(4) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед/проведена комисия се
предоставя на Министерството на регионалното развитие и на Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, и се
нанася в регистъра.
Чл. 17. (1) За всяко активизирано, нововъзникнало свлачище или друг геодинамичен
процес централните и/или териториалните
органи на изпълнителната власт или други
ведомства, в чийто териториален обхват е
проявен процесът, подават писмен сигнал до
Министерството на регионалното развитие
за наличие на неблагоприятни геодинамични
процеси с копие до съответното дружество
за геозащита.
(2) Сигналът по ал. 1 съдържа кратки данни
за местонахождението, вида на възникналия
процес по преценка на органа, подал сигнала,
и данни за нанесени деформации.
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(3) Граждани подават сигнал до кметовете
на общини за активизирано, нововъзникнало
свлачище или друг геодинамичен процес.
(4) Съответното дружество за геозащита
извършва проверка на място (инженерногеоложки оглед) съвместно с представители
на органа, подал сигнала, след писмено нареждане от Министерството на регионалното
развитие.
(5) При установяване на данни за неблагоприятни геодинамични процеси съответното
геозащитно дружество изготвя становище,
което се предоставя на Министерството на
регионалното развитие и на Министерството
на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(6) Становището по ал. 5 съдържа изводи
за причините, оценка на състоянието, както
и предложения за мерки и действия за овладяване на неблагоприятния геодинамичен
процес и препоръки за последващи действия
и технически решения за стабилизиране на
района.
(7) Информацията от извършения инженерно-геоложки оглед се нанася в регистъра.
Чл. 18. Данни от извършен мониторинг по
чл. 12 се нанасят в регистъра.
Чл. 19. (1) При настъпили изменения в
п ървонача л но въведената и нформа ц и я в
регистъра (активизиране на процесите, увеличаване на обхват, изпълнени геозащитни
мерки и дейности и др.) централните и/или
териториалните органи на изпълнителната
власт или ведомства:
1. подават сигнал по реда на чл. 16 или 17;
2. представят информация на Министерството на регионалното развитие за предприети геозащитни мерки и дейности от тяхна
страна, в т. ч. във връзка с дадени препоръки
от дружествата за геозащита.
(2) Физически и/или юридически лица,
собственици на имоти, представят информация на кметовете на общини за предприети
геозащитни мерки и дейности от тяхна страна, в т. ч. във връзка с дадени препоръки от
дружествата за геозащита.
(3) Кметовете на общини предоставят информацията по ал. 2 на Министерството на
регионалното развитие.
(4) Информацията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се
придружава от документи, удостоверяващи
настъпилата промяна.
(5) Министерството на регионалното развитие предоставя постъпилата информация по
ал. 4 на дружествата за геозащита за вписване
в регистъра.
Чл. 20. Регистърът се допълва с информацията по чл. 19.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА
Чл. 21. (1) Регистърът съдържа публична
и служебна информация.
(2) Публичната информация е достъпна
за всички физически и юридически лица в
електронен вид чрез интернет страницата на
МРР или чрез справка на хартиен носител.
(3) Служебната информация представлява
специфична, специа лизирана, тех ническа
информация за служебно ползване, която е
достъпна за МРР и дружествата за геозащита, и се ползва за нуждите на отбраната и
сигурността и при възникване на аварийни
и бедствени ситуации.
Чл. 22. Достъпът до служебна информацията в регистъра за органите по чл. 21,
ал. 3 се определя с административен акт на
министъра на регионалното развитие или от
оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 23. (1) Справка на хартиен носител по
чл. 21, ал. 2 за регистриран неблагоприятен
геодинамичен процес за имот/и се предоставя
от министъра на регионалното развитие или
от оправомощено от него длъжностно лице
след подадено заявление от собственика на
имота/имотите или упълномощено по съответния ред лице.
(2) В заявлението се посочват конкретният
териториален обхват (имот, квартал, населено
място, административен адрес) и целите, за
които ще се използва справката.
(3) Заявлението се придружава от документи за собственост, скици за имота/имотите и
други документи за идентифициране местоположението на имота/имотите.
(4) Справката се предоставя в едномесечен
срок от подаване на заявлението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абразия“ е разрушаване на бреговете
от механичното и химичното въздействие на
морската вода.
2. „Ерозия“ е разрушаване на земната повърхност и бреговете на водни площи и реки
от механичното въздействие на повърхностно
течаща вода.
3. „Свлачищни райони“ са естествени или
изкуствени склонове и откоси, които се движат
или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни
и техногенни фактори.
4. „Геозащитни мерк и и дейности“ са
мерки и дейности, свързани с изработване
на укрепителни и брегоукрепителни схеми,
инженерно-геоложки и хидрогеоложки про-
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учвания, инженерно-геоложки районирания,
инвестиционни проекти и извършване на
брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на
територии, засегнати от свлачищни, ерозионни
и абразионни процеси.
5. „Държавни дружества за геозащита“ са
„Геозащита“ – ЕООД, Варна, „Геозащита Плевен“ – ЕООД, и „Геозащита“ – ЕООД, Перник.
6. Териториален обхват на дружествата за
геозащита:
а) „Геозащита“ – ЕООД, Варна, на териториите в областите: Добрич, Шумен, Варна,
Бургас, Сливен и Ямбол;
б) „Геозащита Плевен“ – ЕООД, на териториите в областите: Видин, Монтана, Враца,
Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе,
Силистра, Търговище и Разград;
в) „Геозащита“ – ЕООД, Перник, на териториите в областите: София, София област,
Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик,
Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и
Кърджали.
7. „Контролно-измервателна система“ (КИС)
е комплекс от наблюдателни точки за извършване на геодезически, инклинометрични,
стационарни хидрогеоложки и други измервания с цел установяване състоянието на
деформационните процеси и ефективността
на изградените геозащитни съоръжения.
8. „Мониторинг“ е комплекс от дейности за
обследване, картировка, заснемане, системни
инструментални наблюдения на изградени контролно-измервателни мрежи върху районите,
засегнати или застрашени от неблагоприятни
геодинамични процеси, с цел тяхната оценка
и прогноза.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 95, ал. 4 от Закона за устройство на територията.
§ 3. Министърът на регионалното развитие
дава указания по прилагане на наредбата.
§ 4. Рег ис т ър ът за ра йон и, зас ег нат и
от абразионни процеси по Черноморското
крайбрежие, и за райони, засегнати от ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие,
и приложение № 2 към чл. 8, т. 2 и приложение № 3 към чл. 8, т. 3 се изработват
в срок две години от влизането в сила на
тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Терзиева
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Приложение № 1
към чл. 8, т. 1
ИНФОРМАЦИОННА К АРТА НА СВЛАЧИЩЕ
Местоположение:
Област:

…………………………………

Община:

…………………………………

Населено място:

…………………………………

Квартал (местност):

…………………………………

Регистрационен № Национален репо номенклатурата гистрационен №
на съставителя:
………………………
………………………

Съставил:
Име, фамилия:

………………………………………………………..

Месторабота:

„Геозащита“ …………………… ЕООД

Адрес:

……………………………………………………………………………..

Телефон: ………………………...............

Дата: ………………………………..........................…………

Положение (определя се по положението на средната точка на короната на свличане при първото
активизиране на свлачището):
Географски координати (по топографската карта за служебно Ортогонални координати (по карти
ползване в М 1:500 000 или друга)
с топографска основа в М 1:5000)
полукълбо – северно
градуси

минути

секунди

Картен лист N

…………………....……

С. ширина:

..........................

……………............... ……......………….. Координати по Х

………………....………

И. дължина:

……………............. ……………...........…. ………...………….. Координати по Y

………………....………

Надморска височина на:
корона

……………….

долна граница (край)

……………….

вал на изтласкване

……………….

денивелация между короната и долната граница ……………….
Класификация по структура на свличането
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
1. асеквентно

2. консеквентно 3. инсеквентно

Класификация по механизъм на свличането
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
1. делапсивно

2. детрузивно

Класификация по условия и механизъм на свличане:
(заградете с кръг подходящия номер и термин)
Първо преместване:
Литоложки вид (вид строителна почва):

1. скала

2. надробен скален 3. почва
материал

Механизъм:

1. срутване

2. преобръщане

3. свличане

4. странично 5. поток
изтласкване
Второ преместване:
Литоложки вид (вид строителна почва):

1. скала

2. надробен скален 3. почва
материал

Механизъм:

1. срутване

2. преобръщане

4. странично 5. поток
изтласкване
Степен на изученост:
1. Достатъчна (пълен инженерно-геоложки доклад)

3. свличане
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2. Средна (доклад по извършен оглед и картировка в М 1:25 000; 10 000; 5000)
3. Недостатъчна изученост (доклад по извършен оглед)
Режимни
1. Геодезични повърх- 2 . И н к л и н о м е т - 3. Свлачищ- 4. Пиезо- 5. Други 6. Липсват
наблюдения ностни репери
рични
ни дълбочин- метри
ни репери
Нача ло на
измерване:
…….............…
Периоди чност на измерване:
.............………
Брой точки:
...........………….
Скорос т на
преместване
(от ... до ...)
Амплитуда на коле
бание на
подз ем н и т е
води ...…………
Тип на склоновия процес:

1. Прост тип
2. Сложен тип

Възраст:

1. Старо, древно

2. Съвременно

С т е п е н н а 1. Активно
активност: 2. Потенциално

1. Активно
2. Потенциално

3. Стабилизирано

3. Стабилизирано

Геоморфоложки условия
1. Вид на терена, на който е проявено свлачището:
а) морски брегови склон

б) речен склон

г) овраг

е) изкуствен откос ж) насип

д) планински склон

в) бряг на изкуствен водоем, езеро
з) друг

2. Наклон на склона, определен със:
а) компас

б) по карта

в) геодезически измервания

3. Експозиция
Геоложки строеж на склона (свлачището):
Представя се на следните приложения:
1. Приложение № 1. Карта на свлачището в подходящ мащаб (М 1:5000 или друг)
2. Приложение № 2. Характерен геоложки профил в мащаб от М 1:1000/100 до М 1:5000/500
3. Приложение № 3. Таблица с физико-механични показатели на строителните почви по геоложкия
профил.
Хидрогеоложки условия (заградете подходящите номера)
1. Подхранване на подземните води:
а) валежи

б) други водоносни хоризонти

г) изкуствено подхранване
2. Ниво на подземните води от терена:

в) повърхностнотечащи води
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а) много дълбоко – под хлъзгателната повърхнина – на ............... m от терена
б) в тялото на свлачището – на ……………….. m от терена
в) пресича терена – заблатявания и езера
3. Дрениране на подземните води:
а) концентрирани течове – извори, чешми с общ дебит Q = .............. l/s
б) разсредоточено дрениране по склона
в) подземно дрениране
Фактори за възникване на свлачището:
(възможни са повече от 1 отговор)
1. Изменение на ерозионния базис

2. Колебание на подземните води

3. Колебание на повърхностните води

4. Ерозия

5. Абразия

6. Земетресения

7. Подкопаване

8. Претоварване с насипи

9. Динамични въздействия

10. Неизвестни
Геометрични размери
Повърхнина
на свличане

Придвижени
маси

дължина

Lr =

m

Ld =

m

широчина

Wr =

m

Wd =

m

дълбочина

Dr =

m

Dd =

m

1. корона; 2. главен отстъп; 3. връх на свлачището; Обща дължина:
L = m
4. глава; 5. вторичен отстъп; 6. основно тяло (свлачищни маси); 7. пета; 8. край; 9. долна граница;
10. свлачищна повърхнина; 11. долна граница на Обем:
свлачищната повърхнина; 12. разделителна повърхност
а) изчислен по формулата за половин елипсоид
V = π.L d.Dd.Wd/6 или
V = m3
б) изчислен по друг метод
V = m3
* Когато V се изчислява по геометрични данни преди
свличането, се използва коефициент на разбухване.
Скорост на придвижване:
1. Извънредно бърза

>3 m/s

2. Много бърза

0,3 m/min – 3 m/s

3. Бърза

1,5 m/ден – 0,3 m/min

4. Умерена

1,5 m/месец – 1,5 m/ден

5. Бавна

1,5 m/год. – 1,5 m/месец

6. Много бавна

0,06 m/год. – 1,5 m/год.

7. Извънредно бавна

0,01 m/год. – 0,06 m/год.
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Загуби:
а) стойност (към дата на свличането)

лв.

б) жертви

бр.

в) разрушения и деформации:

m

– сгради

бр.

– път

m

– ж.п. линия

бр.

– други инженерни съоръжения

бр.

– земеделски площи

dka

– горски насаждения

dka

други
Защитни и укрепителни мерки:
(възможни са повече от 1 отговор)
а) подпорна стена

б) анкери

в) пилоти

г) контрафорсен насип

д) преоткосиране

е) повърхностни канавки

ж) дренажни канали с обратна засипка

з) хоризонтални сондажни дренажи (ХСД)

и) шахтови кладенци с ХСД

к) дренажна галерия

л) други
м) не е укрепено
Ефективност на укрепителните мероприятия
а) отлична

б) добра

в) задоволителна

г) слаба

Други сведения за свлачището (наличие на контролно-измервателна система или др.):

Литература: (ползвани архивни доклади)

4295

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 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., бр. 59 и 67
от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г.,
бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп.,
бр. 94 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При определяне правото на целеви
помощи за отопление размерът на пенсиите,

отпуснати до 31.12.2013 г., се намалява с коефициент 1,245.“
2. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 8:
„8. за дете, настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по
чл. 26 от Закона за закрила на детето – 224,68
на сто от ГМД;“
б) досегашните т. 8 – 16 стават съответно
т. 9 – 17.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „се прилага и
последна платена фактура“ се заменят със
„се представя за справка актуален клиентски/
абонатен номер“.
§ 3. Приложението към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 4, ал. 1

Вх. № .................../.................
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
..................................................

М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отпускане на целева помощ за отопление с
електроенергия
твърдо гориво
топлоенергия
природен газ
От ....................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ........................................................ , област ..................................................................,
община ......................................................................, ж.к./ кв. ................................................................................,
ул. ......................................................... № ....... , бл. ......... , вх. ......., ет. ......, ап. ......., тел: ..............................
Д Е К Л А Р И Р А М

І. Семейно положение:
Лични данни

Декларатор

Съпруг (съпруга)

1

2

3

Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Семейно положение
Лична карта
№ …..............…,
издадена на
……....................
от …………………..
Паспорт,
серия, №
….......................,
издаден на
…….........….........
от ……………………
Адресна
регистрация
Социална
група

Работещ
Осигурен
Пенсионер
Други

Безработен
Неосигурен
Учащ се

Зд ра вословно
състояние

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

Работещ
Осигурен
Пенсионер
Други

С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %

Безработен
Неосигурен
Учащ се

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %

ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до придобиване
на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст), несключили граждански брак, и те са:
Име, презиме, фамилия
1.

ЕГН

Посещава
училище
да
не

В дърНа пълна
жавно/
държавна
общинско издръжка
училище
да
не

да
не

Здравословно състояние

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %
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2.

3.

4.

5.

6.

Посещава
училище
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В дърНа пълна
жавно/
държавна
общинско издръжка
училище
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Здравословно състояние

да
не

да
не

да
не

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

да
не

да
не

да
не

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

да
не

да
не

да
не

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

да
не

да
не

да
не

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

да
не

да
не

да
не

Здрав
С ТЕЛК/НЕЛК
90 и над 90 % с ЧП
от 70 % до 89,99 %

С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %
С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %
С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %
С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %
С ЛКК
90 и над 90 %
от 50 % до 69,99 %

ІІІ. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

Лична карта (паспорт) №..., Родствена връзка
издадена на... от...
с декларатора

1.
2.
3.
4.
ІV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

Лична карта (паспорт) №..., Родствена връзка
издадена на... от...
с декларатора

1.
2.
3.
4.
V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходните
шест месеца са:
Общо
................................. лв.
В това число от:
1. трудова дейност
................................. лв.
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
................................. лв.
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
................................. лв.
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества
и други форми на собственост
................................. лв.
5. наем, рента и аренда
................................. лв.
6. авторски и лицензионни възнаграждения
................................. лв.
7. дивиденти и доходи от дялово участие
................................. лв.
8. премии и награди от спортни състезания
................................. лв.
9. обезщетения и помощи
................................. лв.
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания
с определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
................................. лв.
11. стипендии
................................. лв.
12. помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца
(с изключение на чл. 6, 8г и 10а)
................................. лв.

БРОЙ 53
13. присъдени издръжки
14. други доходи

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3
................................. лв.
................................. лв.

VІ. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа
общо ................................. лв.
VІІ. Обитавано жилище
Състои се от ............... стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения).
Собственост на: ......………........................................................................................................................................
………………………………………………………………………...................................................………………………………………………………
Собствено
Съсобствено (ползвател)
Държавно (ведомствено)
Общинско
Не притежавам
То е единствено за моето семейство:
Да
Не
VІІІ. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е) следната друга недвижима и движима
собственост:
жилищен имот
да .........................
не
(брой)
вилен имот
да .........................
не
(брой)
земеделска земя
да .........................
не
(декари)
движима собственост
да .........................
не
(брой)
други имоти: ...............................................................................................................................................................
(описание)
.....................................................................................................................................................................................
ІХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от
тях срещу заплащане през последните 5 години:
да: описание ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
да с цел смяна на жилище по чл. 10, ал. 11 ППЗСП; описание:...........................................................
.............................................................................................................................................................................................
не
Х. Прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години:
да; описание – ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
не
ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество:
да: описание – ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
не
ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане:
да: описание .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
не
ХIII. Налагани санкции за укрити доходи през последните 3 години по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица:
да, налагани са: описание ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
не
ХІV. Давам(е) съгласието си да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда
на чл. 6, ал. 2 ЗСП
да
не
ХV. Уведомен(а/и) съм(сме), че:
1. При промяна на условията, при които е отпусната помощта, се задължавам(е) в едномесечен
срок да уведомя (уведомим) дирекция „Социално подпомагане“.
2. При ненавременно уведомяване на дирекция „Социално подпомагане“ за промяна на условията
и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще бъда (бъдем) лишен (лишени) от правото на
социална помощ за срок от една година.
3. При неизползване на отпуснатата целева помощ по предназначение ще бъда (бъдем) лишен
(лишени) от правото на този вид помощ и през следващия отоплителен сезон. Недобросъвестно получените суми се възстановяват ведно с лихвата, определена за държавните вземания.
4. Сроковете за изплащане на целевата помощ за отопление за месеците ноември и декември са не
по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта,
а за месеците януари, февруари и март са до 31 януари на следващата година.
Подпис: 1) ………………...................……………...
2) ...……………….........…………………....
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ХVІ. Абонатен/клиентски номер:
1. Топлоенергия
титуляр................................................................................
2. Електроенергия
титуляр ..............................................................................
ХVІІ. Желая (желаем) помощта:
1. Да се превежда по банкова сметка – за електроенергия, твърдо гориво или природен газ:
да
не
IBAN
Банка ............................................................... Банков клон .....................................................................................
2. Да се изплати чрез териториалните поделения на „Български пощи“ – ЕАД – за електроенергия,
твърдо гориво или природен газ:
да
не
Пощенски код: …………………
3. Да се превежда на търговец на твърдо гориво:
да
не
Прилагам следните документи: ..........................................................................................................................
Дата: ................................
Декларатор: 1) ………………...................................…………….......
Съпруг(а):
2) .……………….........................………………….........
Съжителстващи лица: 1) …................…………………………........
		
2) .………............……………………….........
		
3) .………............……………………….........
Молба-декларацията е приета и проверена от: .............................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ..............................
Подпис: ..........................................................“

Преходна и заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Хасан Адемов

4370

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2892
от 27 февруари 2014 г.

по административно дело № 12741 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Румяна Монова, и членове: Донка Чакърова, Мира Райчева, с участието на
съдебен секретар Антоанета Иванова разгледа
административно дело № 12741 по описа за
2012 г. на Върховния административен съд,
осмо отделение, докладвано от Румяна Монова.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образу вано е по жа лба на Фон да ц и я
„Семейна алтернатива“, представлявана от
председателя на управителния съвет – адв.
Анна Иванова Гълъбова, срещу разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 12 от
30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и

отнемане на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване
и прекратяване дейността на акредитираните
организации, издадена от министъра на правосъдието (ДВ, бр. 80 от 2009 г., в сила от
1.10.2009 г.). В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваната разпоредба
като издадена на първо място в противоречие
с изискванията на чл. 6 АПК, регламентиращ основния принцип на съразмерност. На
следващо място се изтъква противоречие и с
чл. 53 и 54 ЗАНН, които уреждат друг основен правен принцип, а именно, че никой не
може да бъде наказван за поведение, което
не е виновно. Излагат се твърдения за противоречие с чл. 8, 10 и 11 от Конвенцията за
защита на децата и сътрудничество в областта
на международното осиновяване, както и на
чл. 116 от Семейния кодекс. В представена в
съдебното заседание писмена защита се доразвиват и конкретизират доводите в жалбата,
като се изтъква противоречие на атакуваната
разпоредба с чл. 6, 22 и 23 ЗАНН. Посочва,
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че не е доказано от ответника по жалбата,
че е спазена процедурата, регламентирана в
чл. 26, ал. 2 ЗНА. Претендира се съдебният
състав да отмени като противоречаща на
материалноправни норми и несъответстваща
на целта на закона или да обяви за нищожна
обжалваната разпоредба, както и да присъди
всички направени разноски.
Ответникът по подадената жалба – министърът на правосъдието, чрез процесуалния
си представител юрк. Димитрова оспорва
жалбата и излага подробни съображения досежно законосъобразността на подзаконовия
нормативен акт в обжалваната му част и
моли съда да отхвърли жалбата. Претендира
се юрисконсултско възнаграждение.
За и н т ересова ната с т ра на – Асоц иа ц и я
„Акредитирани организации за международни осиновявания“, чрез адв. Маврова иска
подадената жалба да бъде уважена.
Представителят на Върховната админист
ративна прокуратура дава подробно заключение за основателност на подадената жалба.
Върховният административен съд, осмо
отделение, като взе предвид допустимостта
и основателността на жалбата, преценява
следното:
Предмет на оспорване в процедура по чл. 185
и сл. АПК е законосъобразността на чл. 17, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията
и реда за издаване и отнемане на разрешение за
посредничество при международно осиновяване
и за осъществяване и прекратяване дейността
на акредитираните организации, издадена от
министъра на правосъдието, съгласно която
министърът на правосъдието има право да
отнема разрешението за извършване на посредничество при международно осиновяване
при „невписване на нито един кандидат-осиновител в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК
в продължение на една година“.
Настоящото оспорване на нормативен текст
е свързано с оспорването на конкретна Заповед
№ ЛС-04-303 от 24.02.2012 г. на министъра на
правосъдието, с която именно на основание
чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 12 от 30.09.2009 г.
за условията и реда за издаване на и отнемане
на разрешение при международно осиновяване
и за осъществяване и прекратяване дейността
на акредитираните организации е отнето разрешение № 118 от 15.03.2010 г. за посредничество
при международно осиновяване по отношение
на Испания, Франция, САЩ и Великобритания,
издадено на жалбоподателя.
Съобразявайки се с правилото на чл. 168,
ал. 1 АПК, съдържащ се в общите разпореди
на дял трети от АПК, приложим към настоящото производство, а именно, че съдът не
се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен
въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички
основания по чл. 146 АПК, настоящият състав
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намира, че е налице нарушение по т. 3 от
чл. 143, а именно съществено нарушение на
административнопроизводствените правила.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища по
проекта. В случая по отношение на приетия
проект на наредбата това законово изискване
не е спазено. Видно от представените по преписката доказателства, не са налице такива, които
да удостоверят публикуването през 2009 г. на
интернет страницата на Министерството на
правосъдието проекта на наредбата заедно
с мотивите, съответно доклада към него, и
за какъв период. Представената на стр. 109
от делото докладна записка № 08-00-/12 от
5.07.2013 г. на директора на дирекция „Административно-информационно обслужване и
канцелария“ относно именно публикуване на
проект за наредба на интернет страницата на
Министерството на правосъдието по никакъв
начин не би могла да даде необходимите данни за едно такова публикуване – не могат да
се предоставят необходимите доказателства
за публикуване на сайта на проекта. Такива
следва да бъдат в писмен вид и не може със
свидетелски показания да бъде доказано едно
такова публикуване. Дори да се приеме, че е
налице дефект в сървъра на Министерството на
правосъдието, информация за такива законови
изисквания определено би било добре да се
съхранява и на друг носител освен електронен.
Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 ЗНА, не
е формално изискване, а израз на минимална гаранция за спазване на принципите за
откритост и съгласуваност. Обстоятелството,
изтъкнато от ответника, че не разполага с
доказателства, за да удостовери спазването на
тази процедура поради дефектирал сървър на
Министерството на правосъдието, не променят
факта на тяхната липса.
Липсата на доказателства за спазване на
тези императивни правни норми е основание
да бъде направен извод, че административният
нормативен акт противоречи на нормативни
актове от по-висока степен по смисъла на чл. 15,
ал. 2 ЗНА и подлежи на отмяна на основание
чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 4 АПК.
Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени и
представляват основание за отмяна на нормативния административен акт по смисъла на
чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че текстът от обжалваната
наредба следва да бъде отменен и не следва да
бъдат разгледани предпоставките по останалите
искания за отмяна на отделна нейна разпоредба,
за които са събирани и други доказателства по
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делото, но явяващи се неотносими към спора
при основателност на направеното от жалбоподателя в писмената защита възражение за
нарушение на чл. 26, ал. 2 ЗНА.
В настоящото производство жалбоподателят е направил общо разноски в размер 30 лв.
(10 лв. – държавна такса, и 20 лв. – такса
за обнародване в ДВ), поради което с оглед
изхода на спора същите му се дължат. По
делото няма доказателства, че е заплатено
адвокатско възнаграждение и въпреки че е
претендирано, такова не се дължи.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 12 от
30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване
и прекратяване дейността на акредитираните
организации, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г., в сила
от 1.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2010 г.), по
жалбата на Фондация „Семейна алтернатива“,
представлявана от председателя на управителния съвет адв. Анна Иванова Гълъбова.
Осъжда Министерството на правосъдието
да заплати на Фондация „Семейна алтернатива“, представлявана от председателя на
управителния съвет адв. Анна Иванова Гълъбова, сумата от 30 лв., разноски по делото
за първа инстанция.
Решението е оставено в сила с решение
на петчленен състав № 8156 от 16.06.2014 г.
по адм. дело № 5485/2014 г. по описа на Върховния административен съд.

4285

Председател:
Георги Колев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 7 април 2014 г.

по административно дело № 3754 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Диана Гърбатова, и членове:
Марио Д и м и т ров и Добри н к а А н д реева
разгледа административно дело № 3754 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд – четвърто отделение, докладвано
от съдията Марио Димитров.
Производство по чл. 185 – 196, чл. 190, ал. 1
във връзка с чл. 166, ал. 4 АПК.
Производството по делото е образувано по
жалба от Иванка Манева Иванова от Габрово
и жалба от Татяна Иванова Йорданова от Русе
против Правилника на администрацията в съдилищата (ПАС), приет на основание чл. 342,
ал. 1 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 8
от 2014 г.), с искане за отмяна на чл. 4, ал. 2,
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т. 2 и § 4 от преходните и заключителните
разпоредби. С определение от 26.03.2014 г. на
Върховния административен съд, тричленен
състав, жалбите са оставени без движение и
е указано на жалбоподателите да представят
доказателства за заеманите от тях длъжности
и обосноваване на правен интерес от оспорването в съответствие с чл. 186, ал. 1 АПК.
С молби от 31.03.2014 г. дадените указания са
изпълнени, като са представени от жалбоподателите надлежни доказателства, че заемат
длъжност „съдебен администратор“ и обуславят правен интерес от оспорване на акта.
С жалбата на Татяна Иванова Йорданова
от Русе е направено особено искане за спиране изпълнението на ПАС в частта на чл. 4,
ал. 2, т. 2 и § 4 ПЗР, както и с отделна молба
са изложени подробни доводи за спиране на
изпълнението на оспорения акт.
Постъпила е и жалба от „Национално
сдружение на съдебните служители“, София,
регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, легитимирано с удостоверение от
4.03.2014 г. по ф.д. № 287/2012 г. на Софийския
градски съд, против Правилника на администрацията в съдилищата, приет на основание
чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ДВ,
бр. 8 от 2014 г.), с искане за отмяна изцяло
или на чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2,
чл. 11, ал. 2, чл. 131, ал. 2 и § 4 от преходните
и заключителните разпоредби. С жалбата е
направено искане за спиране изпълнението
на ПАС, като е конкретизирано, че изпълнението на § 4 ПЗР ще доведе до прекратяване
на трудовите правоотношения на 74 съдебни
служители в различни по степен съдилища
в Република България, както и ще доведе до
настъпване на значителна и трудно поправима
вреда. Към жалбата е приложен списък на заемащите длъжност „съдебен администратор“ и
„административен секретар“, несъответстващи
на изискванията на ПАС.
Ответникът – Висшият съдебен съвет, чрез
процесуалния си представител Деница Захариева оспорва искането за спиране изпълнението на ПАС, като излага доводи, че не са
налице данни за настъпване на значителна
или трудно поправима вреда, както и не са
налице основания за спиране на изпълнението.
По допустимостта на жалбите
Жалбоподателите Иванка Манева Иванова
и Татяна Иванова Йорданова са обосновали
правен интерес за оспорване на ПАС, приет
от Висшия съдебен съвет, и са се активно
легитимирали като съдебни служители, заемащи длъжността „съдебен администратор“
към момента на оспорването (арг. ТР № 3 от
16.03.2013 г. по т.д. № 1/2012 г.).
Жалбоподателят „Национално сдружение
на съдебните служители“, София, е обосновал
правото си на оспорване с регистрацията си
като юридическо лице с нестопанска цел, с
цели и предмет на дейност за защита пра-

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

вата и интересите на съдебните служители,
за дейността на които е приет Правилник
на администрацията в съдилищата. Относно
наличието на правен интерес от оспорването
от страна на сдружението съдът съобрази – ТР
№ 2 от 12.02.2010 г. по т.д. № 4/2009 г.
В съответствие с нормата на чл. 185 АПК
оспорването е процесуално допустимо. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват
подзаконов нормативен акт имат гражданите,
организациите и органите, чиито права, свободи
или законни интереси са засегнати или могат да
бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Първите двама жалбоподатели
са се легитимирали като съдебни служители,
заемащи длъжността „съдебен администратор“,
като излагат доводи за незаконосъобразност на
отделни разпоредби – чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
ПАС. Тези жалбоподатели лично и като съдебни
служители имат пряк и непосредствен правен
интерес от оспорването като адресати на акта.
По силата на чл. 187, ал. 1 АПК оспорването
на подзаконовите нормативни актове е без
ограничение във времето.
С жалбата от „Национално сдружение на
съдебните служители“, София, е оспорен целият административен акт, както и отделни
разпоредби – чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9,
ал. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 131, ал. 2 и § 4 от
преходните и заключителните разпоредби
на ПАС. Жалбоподателят се е легитимирал
като сдружение с идеална цел, което защитава правата и интересите на съдебните
служители, поради което е обосновал правен интерес от оспорването както на целия
административен акт, така и алтернативно
на отделни негови части.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав приема, че жалбите са редовни
и допустими за разглеждане в посочените погоре части, поради което на основание чл. 188
АПК оспорването следва да бъде съобщено по
реда на чл. 181, ал. 1 и 2 АПК чрез обявление
в „Държавен вестник“ и в интернет страницата
на Върховния административен съд.
По исканията за спиране
Настоящият съдебен състав на Върховния
административен съд приема, че искането за
спиране действието на Правилника за администрацията в съдилищата е процесуално допустимо. Съгласно чл. 190, ал. 1 АПК оспорването
не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. В
съответствие чл. 166, ал. 4 АПК допуснатото
предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато
не се предвижда изрична забрана за съдебен
контрол, може по искане на оспорващия да
бъде спряно от съда при условията на ал. 2,
при всяко положение на делото до влизането
в сила на решението, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно
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поправима вреда. Спирането на изпълнението
на административния акт като вид обезпечение
при обжалване има за цел да предотврати осъществяването на незаконосъобразни действия,
разпоредени с оспорения акт. В административното производство обезпечителна нужда
възниква както в случай на постановено
разпореждане на административния орган на
предварително изпълнение на акта (чл. 60,
ал. 1 АПК), така и в случаите на прогласена
предварителна изпълняемост на обжалвания
административен акт, произтичаща по силата
на закона, когато специален закон изключва
общото правило на чл. 166, ал. 1 АПК, в конкретния случай чл. 190, ал. 1 АПК.
Разгледани по същество искани ята за
спиране на предварителното изпълнение са
частично основателни.
С оспорения Правилник за администрацията
в съдилищата се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в районните,
окръжните, административните, военните,
специализирания наказателен съд, апелативния
специализиран наказателен съд и апелативните
съдилища, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните
служители, редът за провеждане на конкурс,
условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им (чл. 1).
С чл. 4, ал. 2, т. 2 ПАС е предвидено изискване, че за длъжността „съдебен администратор“ може да се назначи лице, което има
висше образование с образователна степен
„магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика или Право и общ
трудов стаж не по-малко от 8 години.
С § 4 от преходните и заключителните разпоредби на ПАС е предвидено – „В двумесечен
срок от влизане в сила на този правилник административните ръководители следва да приведат
в съответствие с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения
е настъпила промяна или чиито изисквания за
заемане на длъжността са променени.“
Допуснатата от закона възможност за спирането на изпълнението на административния
акт като вид обезпечение при обжалване има
за цел да предотврати осъществяването на
незаконосъобразни действия, разпоредени с
оспорения акт. Доколко разпоредените действия са законосъобразни или не е въпрос при
разглеждане по същество на спора и контрола
за законосъобразност на оспорения акт. Спиране на допуснатото по силата на законова
разпоредба предварително изпълнение на административния акт при условията на чл. 166,
ал. 4 АПК е допустимо само при наличието
на някоя от двете предпоставки, предвидени
в разпоредбата – причиняване на значителна
или трудно поправима вреда, като за нейното
настъпване и за възможния є размер оспорващият следва да представи доказателства.
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В случая от жалбоподателя Татяна Иванова
Йорданова са представени писмени доказателства относно заемана длъжност „съдебен
администратор“, а от страна на жалбоподателя
„Национално сдружение на съдебните служители“ е представен списък на 74 съдебни
служители, които заемат длъжности „съдебен
администратор“ и „административен секретар“
и които са засегнати от разпоредбите на чл. 4,
ал. 2, т. 2, чл. 9, ал. 2 и § 4 ПЗРПАС. Посочените
длъжности и за конкретните лица ще се засегне пряко упражняването на трудови функции
чрез изменение на изискванията за заемане на
тези длъжности и въведеното задължение за
административните ръководители да приведат
заеманите длъжности в съответствие с тези
изисквания. От разпореденото с § 4 ПЗРПАС е
възможно причиняване на значителни и трудно
поправими вреди на съдебните служители, заемащи длъжностите „съдебен администратор“
и „административен секретар“, чрез промяна
на техните длъжностни характеристики, респ.
промяна на трудовите правоотношения. В тази
насока настоящият съдебен състав приема, че
на тази основа не са противопоставими и не
са доказани други интереси на органите на
съдебната власт, в които се заемат тези длъжности или по отношение на издателя на акта,
след като по отношение на тези длъжности
лицата са упражнявали възложените съдебни
дейности в продължение на дълги години.
Относно преценката за наличие на предпоставки за спиране на предварителното изпълнение
в частта по § 4 ПЗРПАС настоящият съдебен
състав съобрази ТР № 5 от 8.09.2009 г. на ОСК
на ВАС относно целите на допуснатото по
силата на закон предварително изпълнение и
допустимостта на неговото спиране, подчинени
на принципа за съразмерност. Водещи в тази
връзка са мотивите, че „административният
акт и неговото изпълнение да не засягат права
и законни интереси в по-голяма степен от найнеобходимото за целта, за която актът се издава“.
В конкретния случай незабавното изпълнение на ПАС в частта по § 4 ПЗР е насочено към преуреждане на висящите трудови
правоотношения на съдебните служители в
съответствие с изискванията на ПАС в двумесечен срок от влизане в сила на правилника,
което не обуславя необходимостта от спешно
привеждане в изпълнение, с оглед защита на
други законни интереси. Допуснатото по силата
на закона незабавно изпълнение на ПАС и в
частност на разпоредбата на § 4 ПЗР в случая
по отношение на съдебните служители, които
заемат длъжностите „съдебен администратор“
и „административен секретар“, не е съизмеримо
с възможните вреди, които могат да настъпят
за тях чрез промяна на трудовите им правоотношения (прекратяване или намаляване на
трудовото възнаграждение), като засегнатите
права и интереси на съдебните служители
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в резултат това изпълнение са в по-голяма
степен от възможните засегнати интереси в
резултата на незабавното изпълнение.
Освен изложеното съдът съобрази, че
изискването по чл. 166, ал. 4 във връзка с
ал. 2 АПК е не за доказване на конкретни
значителни или трудно поправими вреди, а за
възможността такива да настъпят с въведения
законов израз – „ако то би могло да причини“.
В съответствие с ТР № 5 от 8.09.2009 г. на ОСК
на ВАС целите на допуснатото по силата на
закон предварително изпълнение и допустимостта на неговото спиране са подчинени на
принципа за съразмерност, като следва да се
съобрази административният акт и неговото
изпълнение, да не засягат права и законни
интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.
По отношение преценката за наличие на
предпоставките за спиране на изпълнението
на § 4 ПЗР съдът съобрази, че с определение
от 4 март 2014 г. по конст.д. № 3 от 2014 г. на
Конституционния съд на Република България
на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на РБ и чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд е допуснато за разглеждане
по същество искане на Пленума на Върховния
касационен съд за даване на задължително
тълкуване на чл. 130, ал. 6 от Конституцията
по питане може ли на Висшия съдебен съвет
да се възлага подзаконова нормотворческа
компетентност във връзка с изпълнението на
конституционните му функции за кадрово и
институционално обезпечаване и ръководство
на съдебната власт. Посоченото произнасяне
на Конституционния съд е от съществено
значение при произнасянето по съществото
на оспорването и при преценката на характера на Правилника за администрацията в
съдилищата като подзаконов нормативен акт,
приет в съответствие с чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, и при съобразяване на
Решение № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6 от
2011 г. на Конституционния съд.
Предвид на изложеното, настоящият съдебен състав приема, че предварителното
изпълнение на § 4 ПЗРПАС може да причини вреди или трудно поправими вреди на
съдебните служители, заемащи длъжностите
„съдебен администратор“ и „административен
секретар“, които не отговарят на изискванията
на чл. 4, ал. 2, т. 2 и на чл. 9, ал. 2 ПАС. Изложените изводи са достатъчно основание да
се уважи искането за спиране изпълнението
на § 4 ПЗРПАС до приключване на делото
по оспорването с влязъл в сила съдебен акт.
Настоящият съдебен състав приема, че не
са налице предпоставките на чл. 166, ал. 4
във връзка с ал. 2 АПК по отношение искането на „Национално сдружение на съдебните
служители“ за спиране изпълнението на ПАС,
предвид на това, че с него се уреждат особено
съществени обществени отношения относно
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функционирането на администрацията на
съдилищата, поради което от спирането ще
бъдат засегнати особено важни държавни и
обществени интереси, свързани с обезпечаване
осъществяването на правораздавателната дейност в страната. Също така е неоснователно
и недоказано искането на Татяна Иванова
Йорданова за спиране изпълнението на чл. 4,
ал. 2, т. 2 ПАС, предвид на това, че съдът ще се
произнесе по същество относно неговата законосъобразност и при спиране на изпълнението
на § 4 ПЗРПАС за заварените случаи за заеманата длъжност „съдебен администратор“ не се
изисква привеждане в съответствие с новите
изисквания. От друга страна обаче по отношение на свободните длъжности следва да има
възможност за съответния съд да предприеме
действия по назначаване и обезпечаване нормалното функциониране на администрацията.
Предвид на изложеното следва да се остави
без уважение искането на „Национално сдружение на съдебните служители“ за спиране
изпълнението на ПАС в останалата част, както
и следва да се остави без уважение искането
на Татяна Иванова Йорданова за спиране
изпълнението на чл. 4, ал. 2, т. 2 ПАС.
Водим от гореизложеното и на основание
чл. 190 във връзка с чл. 166, ал. 4 и чл. 188
АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира предварителното изпълнение на § 4
от преходните и заключителните разпоредби
от Правилника на администрацията в съдилищата до приключване на делото с влязъл
в сила съдебен акт.
Определението е оставено в сила с определение № 8325 от 19.06.2014 г., постановено от
петчленен състав на Върховния административен съд по адм.д. № 6649 от 2014 г.
Председател:
Георги Колев
4286

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 606-НС
от 24 юни 2014 г.
На 19 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Томислав
Пейков Дончев, избран от 7. многомандатен
изборен район – Габровски, издигнат от партия
„ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 7. многомандатен изборен район – Габров-
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ски, Петко Кънчев Тотев от листата на партия
„ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
4357

РЕШЕНИЕ № 607-НС
от 24 юни 2014 г.
На 19 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Емил
Йорданов Радев, избран от 3. многомандатен
изборен район – Варненски, издигнат от партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 3. многомандатен изборен район – Варненски, Даниела Йорданова Панайотова от листата
на партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
4358

РЕШЕНИЕ № 608-НС
от 24 юни 2014 г.
На 19 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Искра
Димитрова Михайлова-Копарова, избрана от
13. многомандатен изборен район – Пазарджишки, издигната от партия „Движение за
права и свободи“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 13. многомандатен изборен район – Пазарджишки, Сергей Манушов Кичиков от листата
на партия „Движение за права и свободи“ в
42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
4359
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-459
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 5, чл. 43 във връзка
с чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и писмо с изх. № 26-Б-113 от
4.04.2014 г. на Министерството на икономиката и
енергетиката променям режима на дейностите в
защитена местност „Суха река“, в землищата на
с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница,
с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка,
област Добрич; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари, област Добрич; с. Балик,
с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община
Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш – община Кайнарджа, област Силистра, обявена със
Заповед № РД-538 от 12.07.2007 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 68 от 2007 г.),
както следва:
1. Точка 4.1 се изменя така:
„4.1. строителство, с изключение на: изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени
в списъка на републиканските и общинските пътища съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата
и предвидени в специализираните устройствени
схеми и планове, както и изграждане на обекти от
газопреносната мрежа на страната с национално
значение в имоти с номера: 000114 и 000115 съгласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Балик, ЕКАТТЕ 02405, община
Тервел, област Добрич;“.
2. Тази заповед не променя останалите режими
на дейност, регламентирани със Заповед № РД538 от 12.07.2007 г. на министъра на околната
среда и водите.
3. Пром яната по тази заповед да се впише
в Държавни я регист ър на защитените територии при Министерството на околната среда
и водите.
4. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжа лвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
4321

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 377
от 17 март 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Светлиното“,
разположена в землището на с. Сталево, община
Димитровград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 18 от Протокол № 8 от 26.02.2014 г. на Министерския съвет разрешавам на ЕТ „Здравко
Георг иев – 76“ – т и т ул я р на ра з р ешен ие т о,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 123619692,
със седалище и адрес на управление с. Загоре,
п. код 6095, община Стара Загора, област Стара
Загора, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Светлиното“, разположена в
землището на с. Сталево, община Димитровград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,87 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев

Приложение
към т. 3

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

X (m)

Y (m)

1.

4595440

9412970

2.

4594460

9413035

3.

4594215

9412715
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№

X (m)

Y (m)

4.

4593990

9412770

5.

4593910

9412500

6.

4593900

9411980

7.
4322

4595230

9412600

РАЗРЕШЕНИЕ № 384
от 31 май 2014 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Габко“, разположена в землищата на селата Скалище, Гъсково,
Седловина и Панчево, община Кърджали, област
Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 23 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 17 май 2014 г. разрешавам
на „Хидробетон“ – ООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
130221614, със седалище и адрес на управление
област София, Столична община, с. Казичене,
ул. Л. Каравелов 16, да извърши за своя сметка
търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Габко“, разположена в
землищата на селата Скалище, Гъсково, Седловина
и Панчево, община Кърджали, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 1,334 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Габко“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4547500

9417500

2.

4547500

9419400

3.

4547100

9419600

4.

4546550

9418600

5.

4546550

9418225

6.

4546720

9418190

7.

4546860

9418130

8.

4546960

9418050

9.

4547000

9417952

10.

4547090

9417870

11.

4547170

9417730

12.

4547180

9417609

13.

4547100

9417580

14.
4330

4547070

9417500

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 302
от 7 май 2014 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 14 от заседание, проведено на
16.04.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, БДС
EN 71-1:2011+А2:2013, оценка на риска, направена
в отдел „ОКБС“, според която предлаганите на
пазара детски кожени обувки, в бял и в цикламен
цвят, предназначени за момичета на възраст до
3 г., с кожена самозалепваща се каишка, върху
която има прикрепен метален надпис „Gucci“, със
залепена кожена панделка на лицевата страна в
предната част на обувката, към която има закачено метално украшение, с вградено пластмасово
камъче; металното украшение е с размери: 20 mm
на 9 mm; върху стелката има щампа с надпис
„ZZY“, пиктограми за вида на кожата, MADE
IN CHINA, не отговарят на изискванията на
стандарт БДС EN 71-1:2011+А2:2013 „Безопасност
на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, поради наличието на лесно отделящи се
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малки части с остри ръбове и по-конкретно: 1)
металното украшение е с размери 20 mm на 9 mm
и преминава през цилиндъра за малки части,
предвид което стоката може да бъде опасна за
потребителите – деца на възраст до 3 г., тъй като
може да е привлекателна за децата и крие риск от
поглъщане и последващо задушаване; 2) металното украшение има остри ръбове – заострени и
огъващи се метални пластини, посредством които
се закача върху кожената панделка на обувката,
предвид което стоката може да бъде опасна за
потребителите – деца на възраст до 3 г., тъй като
крие риск от нараняване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски кожени
обувки, в бял и в цикламен цвят, предназначени
за момичета на възраст до 3 г., с кожена самозалепваща се каишка, върху която има прикрепен
метален надпис „Gucci“, със залепена кожена
панделка на лицевата страна в предната част
на обувката, към която има закачено метално
украшение, с вградено пластмасово камъче;
металното украшение е с размери: 20 mm на 9
mm; върху стелката има щампа с надпис „ZZY“,
пиктограми за вида на кожата, MADE IN CHINA.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните
в заповедта стоки по реда, при условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
4227

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3332-П
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4
ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда
за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – соб-
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ственост на държавата, и в съответствие с
протоколно решение № 2994 от 19.06.2014 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Продажбата на акции, представляващи остат ъчното държавно у частие в капитала на
„Петрол“ – АД, София, да се извърши чрез централизиран публичен търг.

4331

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 11 юни 2014 г.
На основание ч л. 49, а л. 1 ЗК ИР, Решение № 115 от 23.05.2012 г. на Административния съд – Кюстендил, постановено по адм.д.
№ 70/2010 г., Решение № 10163 от 5.07.2013 г. на
Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм.д. № 12966/2012 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 62685.10.5, 62685.13.1, 62685.50.88,
62685.51.1 и 62685.85.1, ман. Рилски манастир,
община Рила, област Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имотите
само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираните съдебни
решения.

4332

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 2571 от 21.10.2013 г. на Варненския административен съд, постановено по адм.д. № 1570/2013 г.,
Решение № 4862 от 5.11.2013 г. на Варненския
районен съд, постановено по гр.д. № 18281/2011 г.,
Решение № 429 от 19.03.2014 г. на Варненския
окръжен съд, постановено по гр.д. № 176/2014 г.,
Решение № 4329 от 28.03.2014 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм.д. № 16581/2013 г., одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.880 и 10135.5510.881, гр. Варна,
район „Аспарухово“, област Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред администра-
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тивния съд по местонахождението на имотите
само по отношение на непълно, неточно или
неправилно изпълнение на цитираните съдебни
решения.

4333

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 723
от 19 декември 2013 г.
На свое заседание Специализираният състав
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-65
от 22.07.2011 г., т. 1, е разгледал пет варианта на
трасето за Трети метродиаметър, разработени
от „Метропроект Прага – АД“ – клон България.
Разгледаните варианти са представени в район
„Овча купел“, район „Красно село“ и район „Оборище“ и са подложени на обществено обсъждане,
проведено на 26.09.2011 г. в Университета по
архитектура, строителство и геодезия.
С протокол № ЕС-Г-87 от 28.10.2011 г., т. 1,
Специализираният състав на ОЕСУТ е приел
следния вариант за трасето: депо южно от бул. Ботевградско шосе територията на Летище София,
по проектното трасе на Източна тангента между
бул. Ботевградско шосе и бул. Владимир Вазов,
бул. Владимир Вазов, ул. Професор Милко Бичев,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви, площад „Орлов
мост“, бул. Васил Левски, бул. Патриарх Евтимий,
бул. Прага, ул. Св. Георги Софийски, Медицинска
академия (Медицински комплекс – Университетски комплекс), кръстовището на бул. България
и бул. Иван Евстатиев Гешов, ул. Кюстендил,
ул. Житница, ул. Президент Линкълн, по проектното трасе „Западна тангента“, ул. Централна
преминава под Софийски околовръстен път до
жп линията София – Перник.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-382 от 7.11.2012 г. от изпълнителния
директор на „Метрополитен“ – ЕАД, с искане да
се разреши изработване на проект за изменение
на действащи подробни устройствени планове,
през които се предвижда да премине трасето на
Трети метродиаметър. Към заявлението са приложени: скица-предложение и трасето за Трети
метродиаметър, прието с протокол № ЕС-Г-87
от 28.10.2011 г., т. 1, на Специализирания състав
на ОЕСУТ.
Впо с ледс т вие с п р о т окол № ЕС-Г-91 о т
19.12.2012 г., т. 1, съветът е приел предложение за
актуализация на трасето на Трети метродиаметър
в участъка от метростанцията при бул. Монтевидео до Софийски околовръстен път.
С писмо вх. № ГР-70-00-382/2012 от 12.03.2013 г.
изп ъ л н и т е л н и я т д и р ек т ор на „Ме т р опол итен“ – ЕАД, е представил скица с предложение
за изменение на част от трасето, попадаща на
територията на ж.к. Овча купел. Новото предложение е разгледано и прието от ОЕСУТ с решение
по т. 24 от протокол № ЕС-Г-22 от 19.03.2013 г.
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От приложеното мотивирано предложение се
установява, че се предвижда трасето на Трети
метродиаметър да е съчетание надземен и подземен начин на преминаване, което следва да се
обезпечи регулационно.
Предвид горното най-целесъобразно е производството по изработване на изменение на
подробните устройствени планове да се раздели
на три със следните териториални обхвати: от
Летище София до бул. Ген. Данаил Николаев;
от бул. Ген. Данаил Николаев до бул. Цар Борис III; от бул. Цар Борис IIІ до жп линията
София – Перник.
За частите от територията, където се предвижда подземно строителство на Трети диаметър на
Софийското метро, е необходимо да се изработи
специализиран подробен устройствен план по
реда на чл. 189 ЗУТ.
В останалата си част проектът следва да се
изработи като изменение на план за регулация.
В съответствие с горното със заповед № РД09-50-227 от 9.04.2013 г. на главния архитект на
Столична община е разрешено да се изработи
проект за изменение на подробните устройствени
планове в териториалния обхват на трасето на
Трети метродиаметър.
Внесен е проект за ИПР, разгледан на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-61 от 13.08.2013 г.,
т. 1, като е взето решение за приемане на проекта
на основание чл. 128, ал. 8 ЗУТ и изпращането му
за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-70-00-382 от 19.08.2013 г.
на главния архитект на Столична община е изпратено обявлението за изработване на ИПР до
директора на „Държавен вестник“.
С писмо изх. № ГР-70-00-382 от 20.08.2012 г. на
главния архитект до кмета на район „Слатина“,
район „Подуяне“ и район „Оборище“ е изпратен
проектът и придружаващите го план-схеми на
техническата инфраструктура за провеждане на
обществено обсъждане.
Обявлението за изработване на ИПР и плансхемите на техническата инфраструктура е обнародвано в бр. 77 от 3.09.2013 г. на „Държавен
вестник“.
С писмо изх. № ГР-70-00-382 от 20.08.2013 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
на НАГ е изпратен ИПР и придружаващите го
план-схеми на техническата инфраструктура до
кмета на район „Кремиковци“.
С писмо изх. № 0793-18/1 от 4.10.2013 г. главният архитект на район „Кремиковци“ заявява,
че не са постъпили писмени възражение срещу
проекта.
С писмо изх. № СА-6602-35/4 от 21.10.2013 г.
кметът на район „Оборище“ удостоверява, че за
проекта за ИПР е проведено обществено обсъждане и в законоустановения срок не са постъпили
възражения.
С писмо изх. № 2600-155-55 от 20.11.2013 г.
кметът на район „Подуяне“ удостоверява, че за
проекта за ИПР е проведено обществено обсъждане и в законоустановения срок са постъпили
20 възражения.
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С писмо изх. № 6602-269/1 от 5.11.2013 г. на
главния архитект на район „Триадица“ се удостоверява, че за проекта за ИПР е проведено
обществено обсъждане и в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
С писмо изх. № УТ-6602-86/6 от 18.11.2013 г.
кметът на район „Красно село“ удостоверява,
че за проекта за ИПР е проведено обществено
обсъждане и в законоустановения срок са постъпили възражения.
В НАГ чрез Столична община е постъпило
писмо изх. № 2088 от 18.10.2013 г. от Милена
Пенева – директор на 88 СОУ „Димитър Попниколов“, със становище за промяна на трасето
на Трети диаметър, с което се дава предложение проектът да се предвиди извън двора на
училището.
С писмо вх. № ГР-70-00-382 от 25.11.2013 г.
изп ъ л н и т е л н и я т д и р ек т ор на „Ме т р опол итен“ – ЕАД, изразява становище за корекции в
изработения план.
Проектът за ИПР заедно с постъпилите възражения и становища са разгледани на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г. и с
решение по т. 26, който счита, че същият следва
да се коригира и след представяне на геодезическо
заснемане на съществуващата растителност по
смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и положителни
становища на експлоатиращите дружества да
се изпрати на Столичния общински съвет за
одобряване.
С писмо изх. № 3004 от 5.12.2013 г. изпълнителният директор на „Метрополитен“ – ЕАД,
уведомява, че индикативната стойност на обекта
е над 10 милиона лева.
С решение по т. 17 от протокол № ЕС-Г-94
от 10.12.2013 г. на ОЕСУТ постъпилите възражения са частично уважени, като приема проекта
в частта от III метродиаметър, която попада
между МС № 6 (район „Оборище“) до края на
подземния участък след МС № 14 (район „Красно
село“), и го изпраща на компетентния орган за
одобряване.
За реализацията на трасето е осигурено финансиране със средства от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма
„Транспорт“, както и от държавния бюджет, които по смисъла на § 5, т. 83 от допълнителните
разпоредби на ЗУТ са публични средства.
Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 1,
буква „а“ ЗУТ метрополитените и съоръженията
към тях се категоризират като „строежи първа
категория“.
Предвид горното в съответствие със Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ДВ, бр. 66 от 23.07.2013 г.) и на
основание чл. 129, ал. 3, т. 3, буква „б“ подробният устройствен план за Трети метродиаметър
следва да се одобрява със заповед на министъра
на инвестиционното проектиране.
В тази връзка намира приложение нормата
на чл. 31, ал. 2 АПК, която въвежда в задължение образуваната административна преписка да
бъде изпратена служебно по компетентност на
министъра на инвестиционното проектиране.
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На основание чл. 129, ал. 3, т. 3, буква „б“
ЗУТ, чл. 31, ал. 2, чл. 56 АПК и чл. 21, ал. 1, т. 8
и 23 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Прекратява административното производство по одобряване на проект за изменение на
плана за регулация на трасето на Трети метродиаметър.
2. Изпраща по компетентност на министъра
на инвестиционното проектиране административната преписка по одобряване на проект за
изменение на плана за регулация на трасето на
Трети метродиаметър.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението в частта на т. 1 да се съобщи на
заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1
ЗУТ.
Решението в частта на т. 1 може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV АПК.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“,
район „Оборище“, район „Подуяне“, район „Триадица“, район „Красно село“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4337
РЕШЕНИЕ № 303
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и
чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 ЗМСМА и Решение
№ 248 от 28.04.2014 г. на Столичния общински
съвет Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
УПИ – „за административна сграда“, кв. 58, м.
Лагера, София, ул. Звездел 1 – 7 и ул. Брегово
4, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красно село“ с АОС № 1321 от 20.04.2006 г.;
УПИ I – „за складова дейност“, кв. 57, м. Лагера,
София, ул. Звездел 2 – 10, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“ с
АОС № 1320 от 20.04.2006 г.; УПИ I – „за подземен гараж, магазин, тп и озеленяване“, кв.
23, м. Хиподрума, София, ул. Сотир Андонов и
ул. Феликс Каниц, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“ с АОС
№ 1211 от 6.08.2004 г.; УПИ VI, кв. 116-б (ПИ c
идентификатор 68134.409.2), София, ул. Богдан,
м. Подуяне – Центъра, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Оборище“ с АОС
№ 990 от 10.10.2011 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
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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 сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
4352
РЕШЕНИЕ № 309
от 29 май 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. рег. № ГР-70-00-332 от 2012 г. от „Мургаш
Кооп“ – АД, чрез пълномощник Емил Велинов
Велев с искане разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация (ИПР) на м. Враждебна, кв. 69,
УПИ IV – „за магазини и обществено хранене“,
обособяване на нови УПИ IV-1088 – „за магазини и обществено хранене“, УПИ V-1087 – „за
магазини и обществено хранене“, задънена улица
по о.т. 285а – о.т. 285б, за поземлени имоти с
идентификатори 68134.8552.1087, 68134.8552.1088
и 68134.8552.1089, район „Кремиковци“.
Към заявлението са приложени: документ за
собственост; скици от АГКК – 2 бр.; пълномощни – 2 бр.; скица – предложение по смисъла на
чл. 135, ал. 2 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-101 от 18.02.2013 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПР, в която са указани
изискванията на отдели „ОУП“, „БДПР“ (КТ и
ИМ), „Правен“ и „ПУП“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до района и до заявителя с писмо изх. № ГР-7000-332/2012 от 19.02.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-332/2012 от
14.02.2014 г. е внесен проект за ИПР на м. Враждебна, кв. 69, УПИ IV – „за магазини и обществено
хранене“, обособяване на нови УПИ IV-1088 – „за
магазини и обществено хранене“, УПИ V-1087 – „за
магазини и обществено хранене“, задънена улица
по о.т. 285а – о.т. 285б с обяснителна записка.
Приложени са съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 17.09.2013 г.; „Софийска вода“ – АД, от м. 08.2013 г.; декларация
за наличие на дървесно-храстова растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
на 11.10.2013 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-332/2012 от 19.02.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ до кмета на район „Кремиковци“.
С писмо изх. № 0793-6-(2)/2013 от 10.03.2014 г.
проектът е върнат от район „Кремиковци“ след
процедура по съобщаване с приложен разписен
лист и информация, че в законоустановения срок
няма постъпили възражения.
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Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 5. Взето е
решение същият да се изпрати по компетентност в
СОС за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на ПИ с
идентификатори 68134.8552.1087, 68134.8552.1088
и 68134.8552.1089 – предмет на плана, което се
установява от приложените документи за собственост и скици.
Действащият регулационен план на м. с. Враждебна, район „Кремиковци“, е одобрен със Заповед
№ РД-09-051 от 14.02.1991 г.
К а дас т ра л ната кар та на т ери т ори я та на
м. с. Враждебна е одобрена със Заповед № РД18-61 от 27.02.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК и с последващо изменена със Заповед
№ КД-14-22-844 от 4.06.2013 г. на началника на
СГКК – София.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда изменение на УПИ IV – „за магазини и обществено хранене“, като се обособяват
нови УПИ IV-1088 – „за магазини и обществено
хранене“, УПИ V-1087 – „за магазини и обществено хранене“, като за последния транспортният достъп се осигурява със задънена улица по
о.т. 285а – о.т. 285б, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За изменението е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Предложението е в съответствие с нормата на
чл. 17, ал. 1 и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предназначение на новите УПИ е „за магазини и обществено хранене“, което е допустимо в
устройствена зона „Оо“, в която попада имотът,
съгласно становище на отдел „ОУП“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в „Зона за общественообслужващи дейности“
(Оо) и изготвеният проект за ИПР отговаря на
устройствената зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 15.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предви ж да изг ра ж дане на зад ънена у л и ца п р е з и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.8552.4902 – час т на собс т венос т, кое т о
налага отчуждаване на част от същия, поради
което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП – ИПР,
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ; т. 15 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 5, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Враждебна, като от УПИ IV – „за
магазини и обществено хранене“, се обособяват
нови УПИ IV-1088 – „за магазини и обществено
хранене“, УПИ V-1087 – „за магазини и обществено
хранене“, задънена улица по о.т. 285а – о.т. 285б за
поземлен имот с идентификатори 68134.8552.1087,
68134.8552.1088 и 68134.8552.1089 по кафявите и
зелените линии, цифри, текст, зачертавания и
защриховки съгласно приложения проект.
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.

4. Трудовоправните отношения на персонала в
ОДЗ № 62 „Братя Мормареви“ да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на кмета на район
„Оборище“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната община – Тодор
Чобанов – за контрол.
За кмет:
Ю. Ненкова
4275

Председател:
Е. Герджиков

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 324 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да бъде преобразувана Целодневна детска
градина № 16 „Мусала“ с административен адрес
ул. Мусала 7, район „Витоша“, в Обединено детско
заведение № 116 „Мусала“ с административен
адрес София, ул. Мусала 7, район „Витоша“.
2. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени с адрес София, ул. Мусала 7, на ЦДГ № 16
„Мусала“ за управление съгласно чл. 12 ЗОС на
ОДЗ № 116 „Мусала“.
3. Наличният инвентар и задължителната документация на ЦДГ № 16 „Мусала“ да се ползват
от преобразуваното ОДЗ № 116 „Мусала“.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заведение относно нормалното му функциониране.
5. Трудовоправните отношения на персонала
в ЦДГ № 16 „Мусала“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.

4250
ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1399
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 4 и 8 ЗНП, чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 319 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да се открие нов филиал на Обединено
детско заведение № 62 „Братя Мормареви“ с
административен адрес София, ул. Победа 3,
район „Оборище“.
2. Да се предостави сградата на филиала и
прилежащият є терен с адрес София, ул. Победа
3, за управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ
№ 62 „Братя Мормареви“.
3. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.

ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1400
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 4 и 8 ЗНП и чл. 15,
ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 323 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да се открие Обединено детско заведение
№ 189 „Сто усмивки“ с административен адрес
София, ж.к. Младост 1, до блок 67, район „Младост“.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 189,
район „Младост“.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на кмета на район
„Младост“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната община – Тодор
Чобанов – за контрол.
За кмет:
Ю. Ненкова
4276
ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1401
от 13 юни 2014 г.
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Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Витоша“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столичната община – Тодор
Чобанов – за контрол.
За кмет:
Ю. Ненкова
4277

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 43.13
от 11 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) във връзка
с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
1. Дава съгласие за изменение на действащия
план на гр. Аксаково в частта му относно улици
между ОТ 245 – ОТ 248 – ОТ 255, ОТ 248 – ОТ
249 и ОТ 249 – ОТ 458.
2. Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изменение на действащия план на гр. Аксаково в
частта му относно УПИ ІV-9043, ІІІ-1014 и ІІ-2654
в кв. 84 и проектни улици между ОТ 245 – ОТ
248 – ОТ 255, ОТ 248 – ОТ 249 и ОТ 249 – ОТ
458, състоящо се във:
2.1. поставяне на вътрешните регулационни
линии между ПИ № 1014 и 2654 в съответствие
със съществуващите граници на имотите;
2.2. отреждане на нов УПИ VІІ-009043 (с площ
1,490 дка) за ПИ пл. № 009043 (с площ 2,187 дка);
2.3. намаляване ширината на улична отсечка
между ОТ 248 – ОТ 249;
2.4. промяна на улична отсечка между ОТ
249 и ОТ 458, като се проектира нова улица с
намалена ширина, завършваща с обръщач пред
лицето на новообособен УПИ ІХ-2654.
В резултат на проектното решение се обособяват три нови УПИ VІІ-009043, VІІІ-1014 и ІХ-2654
в кв. 84 с устройствена зона ПП, проектира се
нова улична отсечка с ОТ 249 – 249а – 249б – 249в
и се намалява ширината на уличната отсечка
между ОТ 248 – ОТ 249, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини, черни и зелени линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Пп; Пл. – 40 % – 80 %;
Кинт. – 1.0 – 2.5; Озел. – 20 % – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4228
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШEНИЕ № 35-18
от 22 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и § 124, ал. 1
ЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 109,
масив 33, местност Вълчи рид (бивша Курт баир),
землище с. Рудник, с който за имота се обособява
УПИ VІІІ, отреден „за фотоволтаична система“ в
устройствена зона „Пп“, с предвидено застрояване с показатели: Плътност – до 70 %; Кинт. – до
1,0; Озеленяване – мин. 20 %; и Височина – до
1 ет. (5 м), с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ
от 0,53 % съгласно приложения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
4251

ОБЩИНА БЯЛА
РЕШЕНИЕ № 32
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2
и ал. 8 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Бяла, област Русе, реши:
1. Открива процедура по приватизация чрез
търг на обособени части – УПИ І-2208 в кв. Ханища по регулационния план на гр. Бяла с площ
7639 кв. м, с построените в него сервизна работилница с площ 1125 кв. м, баня с площ 61 кв. м
и диспечерна с площ 42 кв. м, от имуществото
на „БЕСКУ“ – ЕООД, гр. Бяла, със запазване
право на ползване.
2. Възлага на управителя на „БЕСКУ“ – ЕООД,
гр. Бяла, да извърши действията по изготвяне на
правен анализ и оценка и след одобряването є
от Общинския съвет да организира търг с явно
наддаване и да сключи договор със спечелилия
участник.
3. Паричните постъпления от приватизацията
постъпват по бюджета на общината и се разходват
по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
Председател:
А. Александрова-Тюркеджиева
4252

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ № 468
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вършец, реши:
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Одобрява изготвения проект за парцеларен
план за изграждане на трасе за захранване с
електроенергия на поземлен имот с идентификатор № 12961.51.457 от кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец, 2008 г.,
собственост на Галя Христова Попова.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Вършец пред Административния
съд – Монтана.
Председател:
А. Димитров
4279
РЕШЕНИЕ № 472
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вършец, реши:
Одобрява изготвения проект за парцеларен
план за изграждане на трасе за захранване с
електроенергия на поземлен имот с идентификатор № 12961.54.52 от кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец, 2008 г.,
собственост на Димитър Василев Богоев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Вършец пред Административния
съд – Монтана.
Председател:
А. Димитров
4280

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1593
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен кабел
20 kV, в местността Чакъла, землище гр. Карлово.
Подробният устройствен план предвижда трасето
на електропровода за захранване на поземлен
имот (ПИ) с ид. 36498.344.18 да мине през ПИ с
ид. 36498.345.96 – полски път – публична общинска собственост, и ПИ с ид. 36498.344.786 – полски път – публична общинска собственост на
Община Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
4341
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РЕШЕНИЕ № 1594
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен
електропровод 20 kV, в местността Пощата, землище с. Васил Левски. Подробният устройствен
план предвижда трасето на електропровода за
захранване на поземлен имот (ПИ) 045096 в м.
Пощата, землище с. Васил Левски, да мине през
ПИ 045065 – полски път – публична общинска
собственост на Община Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общ и н а К арлово п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив.

4342

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 1595
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за подземен
електропровод 0,4 kV, в местността Сарачалия,
землище гр. Карлово. Подробният устройствен
план предвижда трасето на електропровода за
захранване на поземлен имот (ПИ) с идендификатор 36498.38.9 да мине през ПИ с идендификатор 36498.342.737 – полски път – публична
общинска собственост, и ПИ с идендификат ор 36498.342.769 – п ът I V к лас – п у бл и ч на
общинска собственост, и ПИ с идентификатор
36498.38.131 – публична държавна собственост,
съгласу ван с ОП У – Пловдив, с писмо изх.
№ ПТР-03-407 от 9.12.2013 г.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

4343

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № РД-07-69
от 13 юни 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и протокол от
26.03.2014 г. от заседание на комисията, назначена
със Заповед № РД-07-166 от 1.10.2013 г., одобрявам:
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1. План на новообразуваните имоти на местностите: Влахово, Дъбийца, Расташко, Станкова
могила, Геновско и Шошковско, в землището на
с. Балабанско, община Троян.
2. План на новообразуваните имоти на местността Жална в землището на с. Балканец,
община Троян.
3. План на новообразуваните имоти на местностите: Банкова локва, Генин дол, Кабуртово,
Лъките, Маргатина, Оградата, Орманчово, Осменово, Панамското, Радков връх и Урвата, в
землището на с. Белиш, община Троян.
4. План на новообразуваните имоти на местностите: Ак чешма, Белоосъмски колиби, Ивовска
никула, Карашейското, Таслашкото, Червеното
присое и Ялията, в землището на с. Борима,
община Троян.
5. План на новообразуваните имоти на местностите: Барковец, Кара поле, Глушковци, Извора,
Копито, Ледево, Маргатина, Урун конак и Топал
меше, в землището на с. Врабево, община Троян.
6. План на новообразуваните имоти на местностите: Боровете, Данови лъки и Усойната, в
землището на с. Голяма Желязна, община Троян.
7. План на новообразуваните имоти на местностите: Длъжковска, Остра могила и Радославча,
в землището на с. Горно Трапе, община Троян.
8. План на новообразуваните имоти на местността Цареви ливади в землището на с. Гумощник, община Троян.
9. План на новообразуваните имоти на местностите: Под Усойната и Лозята в землището на
с. Добродан, община Троян.
10. План на новообразу ваните имоти на
местностите: Полето и Понека в землището на
с. Калейца, община Троян.
11. План на новообразу ваните имоти на
местността Търбата в землището на с. Ломец,
община Троян.
12. План на новообразу ваните имоти на
местностите: Въльовото, Златешкото, Лозята,
мах. Предела, мах. Пръдльовска, Минева къща и
Спасовска махала, в землището на с. Патрешко,
община Троян.
13. План на новообразуваните имоти на местностите: Бальовското, Бродът, Вълкошиново,
Герганското, Гуевското, Дачевското, Дервиш,
Драгойчов камък, Друмът, Дрянът, Дъбийца,
Коньова могила, Кърпелското, Кючук саат, Ливадето, Лъкарица, Миревското, Пиперска махала,
Габроко, Рътлината, Свиревското, Станковското,
Тончоставска лъка, Чукарата, Широките орници,
Власковското и Старата кория, в землището на
гр. Троян.
14. План на новообразуваните имоти на местностите: Върбака, Голя, Жеравица и Нешковци,
в землището на с. Черни Осъм, община Троян.
15. План на новообразуваните имоти на местностите: Камачарско, Крайни дол и Крайни дял,
в землището на с. Чифлик, община Троян.
16. План на новообразуваните имоти на местностите: Крушево, Равни рът и Стъргоните, в
землището на с. Шипково, община Троян.
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Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Ловеч до Районния съд – Троян.
Областен управител:
М. Недялков
4281

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-127
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка
с чл. 128, ал. 12, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
както и чл. 32, ал. 1 от Закона за админист раци ята одобрявам подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на
техническата инфраструктура: Трасе на оптична
кабелна линия, преминаваща през землищата
на г р. Пещера, общ и на Пещера, г р. Бата к ,
община Батак, гр. Ракитово и гр. Костандово,
община Ракитово, и гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, преминаващ през
землище на гр. Пещера, община Пещера – ПИ
№ 023001(НТП – пътища ІV клас, площ на имота
17,328 дка, площ на ограничение 0,007 дка), ПИ
№ 023002 (НТП – пътища ІV клас, площ на имота
54,276 дка, площ на ограничение 3,905 дка), ПИ
№ 023006 (НТП – пътища ІV клас, площ на имота
187,333 дка, площ на ограничение 14,615 дка),
ПИ № 023007 (НТП – местни пътища, площ на
имота 8,571 дка, площ на ограничение 0,689 дка),
ПИ № 023008 (НТП – местни пътища, площ на
имота 35,362 дка, площ на ограничение 1,684
дка), землище на гр. Батак, община Батак – ПИ
№ 02837.4.98 (НТП – пътища ІV клас, площ на
имота 6,729 дка, площ на ограничение 0,190 дка),
ПИ № 02837.4.98 (НТП – пътища ІV клас, площ
на имота 6,729 дка, площ на ограничение 0,190
дка), ПИ № 02837.4.1576 (НТП – пътища ІV клас,
площ на имота 3,885 дка, площ на ограничение
0,548 дка), ПИ № 02837.4.1587 (НТП – местни пътища, площ на имота 1,770 дка, площ
на ограничение 0,299 дка), ПИ № 02837.4.159
(НТП – пътища ІV клас, площ на имота 59,404
д к а , п лощ н а ог ра н и чен ие 5,747 д к а), П И
№ 02837.4.1591 (НТП – пътища ІV клас, площ
на имота 0,965 дка, площ на ограничение 0,132
дка), ПИ № 02837.4.1592 (НТП – пътища ІV клас,
площ на имота 16,823 дка, площ на ограничение
1,459 дка), ПИ № 02837.4.1593 (НТП – пътища ІV клас, площ на имота 40,360 дка, площ
на ограничение 3,793 дка), ПИ № 02837.7.22
(НТП – полски пътища, площ на имота 0,117
д к а , п лощ на ог ра н и чен ие 0,016 д к а), П И
№ 02837.9.597 (НТП – пътища ІІІ клас, площ на
имота 9,382 дка, площ на ограничение 1,137 дка),
ПИ № 02837.9.603 (НТП – пътища ІІІ клас, площ
на имота 60,664 дка, площ на ограничение 2,819
дка), ПИ № 02837.14.443 (НТП – пътища ІІ клас,
площ на имота 19,023 дка, площ на ограничение
0,120 дка), ПИ № 02837.14.454 (НТП – пътища
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ІІ клас, площ на имота 39,936 дка, площ на
ограничение 0,069 дка), ПИ № 02837.503.9547
(НТП – пътища ІІІ клас, площ на имота 6,031
дка, площ на ограничение 0,803 дка), землище на гр. Ракитово, община Ракитово – П И
№ 62004.2.619 (НТП – пътища ІІІ клас, площ на
имота 40,245 дка, площ на ограничение 1,963 дка),
ПИ № 62004.3.401 (НТП – пътища ІІІ клас, площ
на имота 5,622 дка, площ на ограничение 0,328
дка), ПИ № 62004.5.471 (НТП – вътрешни реки,
площ на имота 6,470 дка, площ на ограничение
0,005 дка), ПИ № 62004.5.9510 (НТП – улици
второстепенни, клас VІа и VІб, площ на имота
2,938 дка, площ на ограничение 0,360 дка), ПИ
№ 62004.5.9518 (НТП – улици второстепенни,
клас VІа и VІб, площ на имота 0,953 дка, площ
на ограничение 0,009 дка), ПИ № 62004.5.9521
(НТП – улици второстепенни, клас VІа и VІб,
площ на имота 4,219 дка, площ на ограничение
0,103 дка), ПИ № 62004.7.9564 (НТП – улици
второстепенни, клас VІа и VІб, площ на имота
18,938 дка, площ на ограничение 0,704 дка), ПИ
№ 62004.5.9510 (НТП – пътища ІІІ клас, площ на
имота 4,028 дка, площ на ограничение 0,001 дка),
ПИ № 62004.7.9567 (НТП – улици второстепенни,
клас VІа и VІб, площ на имота 1,017 дка, площ
на ограничение 0,231 дка), ПИ № 62004.10.442
(НТП – пътища ІІІ клас, площ на имота 2,938
дка, площ на ограничение 0,360 дка), землище на
гр. Костандово, община Ракитово – ПИ № 0.207
(НТП – пътища ІІІ клас, площ на имота 25,639
дка, площ на ограничение 1,425 дка), ПИ № 0.236
(НТП – пътища ІІІ клас, площ на имота 1,658
дка, площ на ограничение 0,082 дка), ПИ № 0.241
(НТП – полски пътища, площ на имота 8,337
дка, площ на ограничение 0,004 дка), ПИ № 0.288
(НТП – водни течения, площ на имота 92,664
дка, площ на ограничение 1,559 дка), землище
на гр. Велинград, община Велинград – ПИ № 167.1
(НТП – пътища ІІ клас, площ на имота 97,907
дка, площ на ограничение 4,949 дка), всички на
територията на област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Пазарджик
пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Областен управител:
Ив. Йорданов
4361
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дол, съгласно изчертаните със синьо трасета и
сервитути и приложения регистър на засегнатите
имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
4253
РЕШЕНИЕ № 103
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план за трасета на локални платна
на п ът І-8 в зем лището на г р. Пазард ж ик,
с. Мокрище и с. Звъничево с дължина 3700 м
от края на землището на гр. Пазарджик при
ПИ 55155.27.114 до к ра я на рег улаци ята на
с. Звъничево, преминаващи през полски пътища
и имоти – частна собственост, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета, приложения
регистър на засегнатите имоти ведно със схемите по електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортно-комуникационна.
Председател:
Х. Харалампиев
4254

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 509
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община Раковски“, подобект:
„Газопроводни отклонения извън урбанизираната
територия на с. Стряма, ТТР 10В 2013 г.“, преминаващо през ПИ-000 324; ПИ-105 062 и ПИ-109 009 –
общинска собственост, по КВС на с. Стряма,
община Раковски, област Пловдив. Проектът е
изложен в сградата на общината, ет. 1, стая № 2.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – гр. Раковски.
Председател:
Мл. Шишков
4282

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 102
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен
план на захранващ водопровод с обща дължина
на водопровода – 243 м, преминаващ през ПИ
000047 – път ІV клас, и ПИ 062004 – полски път,
по КВС на землище Тополи дол до „Гробищен
парк“ в ПИ 000115, м. Храстите, землище Тополи

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 208 и чл. 134, ал. 2,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване на
с. Стража, община Търговище, в обхват на УПИ
ІІІ-202, ІV-201, VІІ-201, V-406, VІ-406 в кв. 37, УПИ
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XI-136, ХІІ-408а, ХІІІ-407 в кв. 38, УПИ VІІ-405,
VІІІ-405, ІХ-405, X, ХІ-408 в кв. 45, с което в плана за регулация се правят следните изменения:
– отпадат урегулираните поземлени имоти
ХІІІ-407, ХІІ-408а в кв. 38;
– променя се ширината на новопроектираната
улица в участъка с о. т. 118-134 на 6 м, без да се
променят границите є към УПИ V-406 и VІ-406;
– с регулационни линии се определя улица с
о.т. 118-133а-135а-136а, които да се прокарват по
съществуващите на място граници на улицата;
– отпада новопроектирана улица в участъка
с о.т. 133-135, новопроектирана улица с о.т. 134135-136 и в участъка през имот № 408А;
– образува се нов УПИ X, с който се урегулират поземлените имоти № 405, 407 и теренът,
включен в УПИ X (преди изменение), като се
запазва регулационната граница към УПИ VІ-404;
– за поземлени имоти № 408А и 408 се образува нов УПИ XI в кв. 45;
– променят се западната и южната регулационна граница на УПИ ХІ-136 в кв. 38, като се
поставя в съответствие с кадастралната граница
на имот № 136;
– имот № 406 се урегулира като УПИ VІІ-406
и VІІІ-406 в кв. 45, като регулационните граници
се прокарват по кадастралните при спазване на
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 ЗУТ за площ
и лице;
– южната регулационна граница на У ПИ
ІІІ-202, ІV-201 и VІІ-201 от кв. 37 се измества по
съществуваща улица.
В плана за застрояване за новообразуваните
УПИ X и XI в кв. 45 с ограничителни и задължителни линии се определя жилищното застрояване
с малка височина до 10 м (Жм). Съществуващата
жилищна сграда в УПИ XI се запазва като елемент
на застрояване. За останалите новообразувани
урегулирани имоти не се променят характерът и
начинът на застрояване, определени с действащия
план за застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
4338

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 830
от 21 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ,
п рие т о решен ие № 16 о т п ро т окол № 1 о т
9.01.2014 г. на ОЕСУТ и постъпило заявление с
вх. № М-1888(3) от 28.02.2014 г. от Роса Димитрова
Керчева и Ангел Райчев Керчев за разглеждане и
приемане на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
поземлен имот с идентификатор № 58445.93.497,
намиращ се в местността Трите гьолчета, по
кадастралната карта на с. Приселци, землището
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на с. Приселци, във връзка с промяна на предназначението на земята с отреждане „За жилищно
строителство“ Общинският съвет – с. Аврен,
област Варна, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
№ IV-093497, квартал 86, с идентификатор по кадастралната карта на с. Приселци № 58445.93.497,
намиращ се в местността Трите гьолчета, землището на с. Приселци, във връзка с промяна
на предназначението на земята с отреждане „За
жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ жалби и
протести се подават в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – с. Аврен, до Административния съд – Варна.
Председател:
М. Черкезов
4278
4. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РзС18 от 19.06.2014 г. на Българската Православна
Църква – Патриаршия, ръководена от Св. Синод,
за: „Сграда на Богословския факултет – основен
ремонт, възстановяване и реставрация“, имот с
идентификатор 68134.100.13.1, пл. Света Неделя
19, София. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез министъра на инвестиционното
проектиране.
4297
97. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за прием на докторанти държавна поръчка – редовна и задочна форма на обучение
и платено обучение, за учебната 2014/2015 г.,
както следва: професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по ..., научна специалност „Методика на обучението по музика
и по изобразително изкуство“ – двама редовно
обучение и един задочно обучение; професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство, научна специалност „Музикознание и
музикално изкуство“ – трима редовно обучение
и един задочно обучение. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – в АМТИИ,
ул. Т. Самодумов 2, ет. 3, стая 34, тел: 032/601 477.
4231
36. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: доценти по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление: 3.7. Администрация
и управление, научна специалност: Организация
и управление на производството – един; област
на висше образование: 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление:
3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление (по отрасли) – един; област
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на висше образование: 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление:
3.9. Туризъм, научна специалност: Икономика и
управление (туризъм) – един; главни асистенти
по: област на висше образование: 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление: 3.7. Администрация и управление,
научна специалност: Организация и управление
на производството – един; област на висше
образование: 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление: 3.9. Туризъм,
научна специалност: Икономика и управление
(туризъм) – един; всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 65 44 54.
4298
10. – ВТУ „Тодор Каблешков“, София, обявява
конкурси за: професор в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация (Транспортни системи и транспортни
технологии); доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация (Транспортни технологии), двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
4235
29. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
4.1. Физически науки, специалност „Физика на
кондензираната материя (Квантова теория на
магнетизма) за нуждите на „Теоретичен отдел“ със
срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 877-34-92.
4258
51. – Националният институт по метеорология
и хидрология при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки
(Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство) в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Физика на атмосферата
и екология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки в
София 1784, бул. Цариградско шосе 66, канцеларията на института, тел. 02/462-46-29.
4288
36. – Институтът по електроника при Българската академия на науките обявява конкурс
за доцент по професионално направление 4.1.
Физически науки (научна специалност „Радиофизика и физическа електроника“) за нуждите
на лаборатория „Жиромагнитна електроника“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
бул. Цариградско шосе 72, 1784 София.
4323
37. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс
за академичната длъжност доцент в област на
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висшето образование 7. Здравеопазването и спорт,
в професионално направление 7.1. Медицина и
по научната специалност 01.06.13 Вирусология
за нуждите на отдел „Вирусология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов 26, тел. 02/8468307; 02/8432175.
4340
66. – Инстит у т ът по лозарство и винарство – Плевен, към Селскостопанската академия
обявява конкурси за: професор в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Агрохимия“; доценти: в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Лозарство“ – един; в професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки“ – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи за участие – 5800 Плевен,
Институт по лозарство и винарство, ул. Кала
тепе 1, тел. 064 822468.
4287
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала
Калотина – София със Софийския околовръстен
път до възела при бул. Ботевградско шосе (от
км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км
0+718 ВЛ 20 kV, „Българка“, с придружаващите
го материали в землището на Требич, район „Надежда“. Проектът е изложен в район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
4236
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението на магистрала
Калотина – София със Софийския околовръстен
път до възела при бул. Ботевградско шосе (от
км 0+000 до км 16+400) – реконструкция на
съществуваща електропреносна мрежа при км
0+785 (ВЛ 110 kV) „Требич“, с придружаващите
го материали в землището на Требич, район „Надежда“. Проектът е изложен в район „Надежда“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“ чрез район
„Надежда“ – Столична община.
4237
16. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Северна скоростна тангента с дължина
около 17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийския околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до км 16+400) – реконструкция на ел. преносна
мрежа при км 1+031ВЛ 20 kV, „Поликлиниката“,

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

с придружаващите го материали в землището на
Требич, район „Надежда“. Проектът е изложен
в район „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“ – Столична
община.
4238
68. – Столична община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена заповед за
отчуждаване № СО-РД-40-17 от 2.04.2014 г. на
кмета на СО (на основание чл. 25, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС) на ПИ
с планоснимачен номер 1210 с площ 2565 кв. м,
с неустановен собственик, попадащ в обект:
„Гробищен парк Малашевци – разширение“, кв.
9, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със
заповед № РД-09-50-44 от 4.03.1996 г. на главния
архитект на София и Решение № 655 по протокол
№ 49 от 15.10.2009 г. на СОС. Определената сума
за обезщетение в размер 142 185 лв. е внесена в
Общинска банка, клон „Врабча“, и може да бъде
изплатена на правоимащия след представяне в
дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО,
на всички необходими документи за установяване
на собствеността.
4292
17. – Община Велинград съобщава, че на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен проект на ПУП относно „допълване, поправка и
оцифряване“ на част от кадастралния план на
Велинград – кадастрални райони, както следва: 1.
кад. район № 505 – част от кв. Лъджене – район
Вельова баня – Военен санаториум; 2. кад. район
№ 506 – част от кв. Лъджене – район Зайче блато;
3. кад. район № 507 – част от кв. Чепино – Ръджова
махала; 4. кад. район № 508 – част от кв. Лъджене – Промишлена зона. Плановете се намират в
стая № 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения по плановете в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
пред кмета на община Велинград.
4241
22. – Община Горна Оряховица съобщава,
че на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ и Заповед № 1689 от 18.06.2014 г. на
кмета на общината е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план
(план за регулация) за УПИ III – за ЖС, УПИ
VII – за гаражи, и УПИ VIII – за ЖС и гаражи,
в квартал 30 по подробния устройствен план на
район „Север“, гр. Горна Оряховица, според който
УПИ VIII – за ЖС и гаражи, се разделя на два
нови УПИ XV – за гаражи в квартал 30, и УПИ
I – за ЖС в квартал 301 и улица с о.т. 267 – о.т
. 267а – о.т. 268а – о.т. 268б – о.т. 85. Обособява
се улица с о.т. 85 – о.т. 85а – о.т. 20б за сметка
на УПИ VII – за гаражи в квартал 30 (намалява
се площта му). Обособява се улица с о.т. 85а –
о.т. 20б – о.т. 20в – о.т. 20а за сметка на УПИ
III – за ЖС в квартал 30 (намалява се площта му)
и се създава квартал 302. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т заинтересованите собственици на
недвижими имоти могат да се запознаят с проекта в стая № 215 на Община Горна Оряховица
и при необходимост да направят мотивирани
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писмени възражения до кмета на община Горна
Оряховица в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4293
43. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – план
за регулация и застрояване ведно със схеми по
електроснабдяване и водоснабдяване за територията, заключена между западната регулационна
линия на населеното място, път ІІ-37 и напоителен
канал, с оглед включването в регулация, землище
с. Сарая, съгласно предложението в приложената
скица. С проекта се предлага да се коригират
границите на квартали № 46, 40, 41, 43 и 48 по
действащия план на с. Сарая и да се обособят
нови улици и квартали с урегулирани поземлени
имоти за жилищно строителство, трафопост и
обществено обслужване. С плана за застрояване
се предвижда малкоетажно свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
4242
4 4 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи
електропровод с дължина 160 м и водопровод
с дължина 162 м от края на регулацията на
с. Ивайло до ПИ 026010, м. Кулински ливади,
по КВС на землище Ивайло, преминаващо през
ПИ 026008 и ПИ 026010. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
4243
69. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шевърляк в землището на
гр. Перник, приет с протокол № 3-2 от 5.06.2014 г.
на комисията, назначена със заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на община Перник, за имоти с идентификатори 55871.250.116, 55871.250.117,
55871.250.118, 55871.250.91 и 55871.250.126. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на общината.
За справка: ет. 12, стая 12.
4346
20. – Община Попово, област Търговище, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изложен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация (ПУР) за изграждане на „Пътна
връзка с околовръстен път – южна промишлена
зона, гр. Попово“. Заинтересуваните собственици
могат да прегледат проекта в стая № 305, ет. 3 в
Община Попово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
несъгласните с предвижданията в проекта могат
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да направят писмени възражения и искания до
Община Попово в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4344
20. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) на техническата инфраструктура за трасе
на кабел – средно напрежение 20 kV от стълб
ЖР № 47 в ПИ 65766.703.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов до площадката на Завод
за изкуствена коприна в ПИ 65766.418.76 по КК
и КР на землището на гр. Свищов. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 22 в сградата
на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4244
45. – Областният управител на област Сливен на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение
за строеж № РР-15-001 от 20.06.2014 г. за обект:
„Бунгала за бежанци в регистрационно-приемателен център, намиращ се в УПИ II, кв. 5, по
ПУП на с. Баня, община Нова Загора, област
Сливен“, с възложител: Държавна агенция за
бежанците при Министерския съвет с адрес:
1233 Софи я, район „Сердика“, бул. К н ягин я
Мария-Луиза 114Б, представлявана от Николай
Чирпанлиев, председател. Разрешението за строеж
е издадено на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 ЗУТ
поради това, че строежът представлява обект с
регионално значение съгласно решение на Областния съвет за развитие – протокол № 19 от
20.06.2014 г. Обектът е пета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 5а ЗУТ. Разрешението за строеж
съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица, като жалбите се подават чрез областния управител на област Сливен
до Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Допуснато е предварителното изпълнение при
условията на чл. 60, ал. 1 АПК, което може да се
обжалва пред Административния съд – Сливен, в
3-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Сливен. Заинтересованите лица могат да се
запознаят със съдържанието на разрешението и
приложенията към него в стая 47 в сградата на
Областна администрация – Сливен, ул. Димитър
Добрович 3.
4349
40. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 700 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
21.05.2014 г., протокол № 37, се допуска изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на УПИ: ХІІ, ХІІІ-1260, ХІV – Озеленяване и групови гаражи, и ХV – Озеленяване,
в кв. 62; УПИ І-1258, ІІ-1257 в кв. 62а и улична
регулация от осова точка 1125 до осова точка
1127 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, с устройствени параметри – устройствена зона – Жм,
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височина на застрояване – до 10 метра (3 етажа),
плътност на застрояване до – 40 %, Кинт. до 1,0,
озеленяване – мин. 60 %. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване до Общинска администрация – Смолян, бул. България 12.
4347
151. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 2 от 11.06.2014 г. на „Стик то ит
голф“ – ЕООД, за строеж: „Гараж – допълващо
застрояване“, в ПИ № 118095,местност Яйкъна,
в землището на гр. Долна баня, община Долна
баня, и попадащ в обхвата на обект с регионално значение „Голф клуб Ибър“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.
4239
152. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 3
от 12.06.2014 г. на „Стик то ит голф“ – ЕООД, за
строеж: „Открит басейн до 100 м 3“, в ПИ № 118095,
местност Яйкъна, в землището гр. Долна баня,
община Долна баня, и попадащ в обхвата на
обект с регионално значение „Голф клуб Ибър“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
4240
9. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кръстовището на
бул. Цар Симеон Велики и ул. Капитан Петко-юг
(о.т. 8152 – о.т. 8153 – о.т. 8154 – о.т. 8155 – о.т. 8157 –
о.т. 8158 – о.т 8161 – о.т 8162 – о.т. 8163 – о.т. 8160
– о.т. 8159), улица с о.т. 8165 – о.т. 8167, улица с
о.т. 8164 – о.т. 1340 и улица с о.т. 8162 – о.т. 8166.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4245
48. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 и чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) – за външно
ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4 kV – 100
kVA на „Стопански склад“ в ПИ № 73496.19.268
по кадастрална карта (КК) и кадастрален регистър (КР) на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД-18-6 от 4.02.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – София, с
възложител Драгомир Ангелов Ганев. Трасето на
подземния кабел е с обща дължина 153,97 л. м и
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преминава през следните имоти: 73496.20.8 – нива,
частна собственост – Ваню Ангелов Неделчев;
73496.20.301 – полски пътища – общинска публична – Община Тутракан; 73496.20.300 – пътища ІV
клас – общинска публична – Община Тутракан;
73496.20.248 – полски пътища – общинска публична – Община Тутракан, като дължината на
трасето, преминаващо през общинска публична
собственост, е 22,30 м. Приложено е Решение
№ К-3 от 17.06.2014 г. на Министерството на
земеделието и храните на Областна дирекция
„Земеделие“ – Силистра. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата
на общинската администрация, ул. Трансмариска
31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4348
99. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – ПР за кв. 76, УПИ І, кв. 78,
УПИ ІV, V, VІ, и кв. 67, УПИ VІІ и ПЗ – УПИ
Х (новообразуван), по плана на с. Никола Козлево, община Никола Козлево. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 31 на общинската
администрация, с. Никола Козлево. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община с. Никола
Козлево в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4283

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение „Федерация
грижи за бездомните кучета“, сдружение „Помощ
за животните – Дара“ и Фондация „За правата
на животните в България“, всички със седалище София, против Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за
изискванията към обекти, в които се отглеждат,
развъждат и/или предлагат домашни любимци
с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (ред., ДВ, бр. 81 от 2013 г.), издадена от
министъра на земеделието и храните, в частта на
чл. 101, ал. 3, чл. 105, § 52 и 53 от ПЗР съобразно
определението от 4.06.2014 г., постановено по
адм. д. № 1265/2014 г. на ВАС, трето отделение,
по което е образувано адм. дело № 7832/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
4324
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на „Маг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Бобов
дол, ул. Йорданка Николова 13, представлявано от
Илин Росенов Карипов, с която се оспорва изцяло
Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията
на община Бобов дол и определяне на годишен
размер на местните такси и цени на услуги,
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както и установените с тази наредба размери и
начини на определяне на такса смет за битови
отпадъци на територията на общината – чл. 12,
т. 1 и 5 от приложение № 9 към наредбата, е
образувано адм. д. № 131/2014 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 11.07.2014 г. от 10,30 ч.
4325
Административният съд – Пазарджик, VІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Атанас Сотиров Сотиров, Иванка Иванова
Сотирова, Сотир Атанасов Сотиров, Методи
Антонов Попов, Илияна Иванова Кордева, Георги Атанасов Кордев, Антон Методиев Попов,
Василка Методиева Димова, Любомира Иванова
Динчева, Бончо Събков Йорданов от Пазарджик
против Наредбата за организацията и дейността
по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства
(МПС) без знанието на техните собственици или
на упълномощени от тях водачи в частта є на
чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 16, ал. 1, ал. 2 – тире
първо и второ, и ал. 3 от същата, приета с Решение № 94 от 30.05.2013 г., взето с протокол № 7 на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По оспорването е образувано адм. д. № 443/2014 г. по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 24.09.2014 г. в 10,20 ч.
4265
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 1974/2014 г. по описа на ІІ отделение,
23 състав, насрочено за 13.10.2014 г. от 9 ч. по
жалба на Елена Петрова Станишева срещу Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
проект за ПУП – план за регулация и режими на
застрояване за преструктуриране на ж.к. Борово
в граници: бул. България, бул. Тодор Каблешков,
бул. Ген. Стефан Тошев, ул. Дойран и бул. Гоце
Делчев, район „Красно село“ (съобщено в ДВ,
бр. 73 от 20.08.2013 г.), в частта му относно УПИ
VІ-376, 488, общ и УПИ и УПИ VІІ – за озеленяване и режим в ТГО, кв. 288е. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по
делото чрез подаване на заявление до съда със
съдържанието, определено в ал. 5, и приложенията, посочени в ал. 6 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4264
Плевенският окръжен съд призовава Бедри
Ахмедов Шефиков, с неизвестен адрес, да се яви
в съда като ответник в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, за
получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея във връзка
с предявените от Тошко Станчев Тотов от Плевен
три обективно съединени иска: 1. иск с правно
основание чл. 124, ал. 5 ГПК за установяване на
престъпно обстоятелство от значение за гражданско правоотношение, а именно за установяване на
престъплението измама на стойност 563 645 лв.,
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извършено от ответника спрямо „Табс“ – ООД;
2. иск с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД за
имуществени вреди от престъплението, предявен
като частичен за сумата 25 001 лв. (от общия
размер на вредата 563 645 лв.); 3. иск с правно
основание чл. 51 във връзка с чл. 84, ал. 3 и чл. 86
ЗЗД – обезщетение за вреди в размер на законната
лихва за периода 24.04.2009 г. – 24.04.2014 г., предявен като частичен за сумата 1000 лв. (от общия
размер 295 585,45 лв.), по гр.д. № 411/2014 г. по
описа на Плевенския окръжен съд. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда за
получаване на съдебните книжа, съдът ще му
назначи особен представител.
4299
Софийският окръжен съд съобщава на Александър Орлинов Ризов с адрес по регистрация:
София, кв. Гео Милев ул. Елисавета Багряна 11,
ет. 2, ап. 5, и неизвестен адрес в чужбина, че има
образувано гр. д. № 648/2012 г. по искова молба
от Георги и Славка Козлеви против Николина
Маркова Цветкова от София. В двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в Софийския окръжен съд за връчване на
съдебните книжа по гр. д. № 648/2012 г. Делото е
насрочено за 16.10.2014 г. от 14 ч. При неявяване
в съда за получаване на съдебните книжа съдът
ще му назначи особен представител.
4266
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Йосе Каев, роден на 26.09.1976 г. в Гевгелия,
Р. Македония, да се яви в съда на 14.07.2014 г. в
14 ч. като ответник по гр. д. № 6868/2014 г., заведено от Радостина Божидарова Каева, за иск
по чл. 49 СК. Призованият да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4290
Габровският районен съд уведомява ответника
Василиус Спатулас, роден на 28.02.1965 г., от гр.
Стамна Етолоакарнавиас, Република Гърция, без
известен настоящ или постоянен адрес, че има
образувано гр.д. № 777/2014 г. по описа на съда
от Златина Пенева Спатула за иск по чл. 49, ал. 1
СК. Ако в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестинк“ не се яви в съда, за да получи книжата, или не упълномощи представител
и подаде отговор по чл. 131 ГПК, делото ще се
разгледа с участието на особен представител.
4365
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Радка Александрова Тодорова
с последен адрес област Разград, община Исперих, с. Вазово, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 13.08.2014 г. в 9,30 ч. като ответница
по гр. д. № 217/2014 г., заведено от Александър
Х. Александров за изпълнение процедурата по
чл. 131 ГПК, както и да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4268
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, I състав, призовава Мукадес Уста и Фатма
Мутлу, живущи в Република Турция, с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 25.07.2014 г. в 10 ч.
като ответници по гр.д. № 253/2014 г., заведено
от Халим С. Халим, Хабибе М. Мехмед, Идает
С. Ибрям, Хазим С. Халим по чл. 75, ал. 2 ЗН
във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЗД, чл. 76 ЗН, чл. 124,
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ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС. Ответниците да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4269
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Павел Юлиянов Душков и Албена Алдинова
Душкова – двамата с постоянен адрес – Сливен,
ул. Елин Пелин 5, и с настоящ неизвестен адрес в Р.
Турция, че срещу тях е заведено гр.д. № 191/2014 г.
по описа на съда от Иванка Йосифова Димитрова
от с. Стеврек, община Антоново, с правно основание чл. 124 ГПК. Указва на Павел Юлиянов
Душков и Албена Алдинова Душкова, че следва
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се явят в съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията към
нея, като при неявяване в указания срок съдът
ще им назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК на разноски на ищеца.
4232
Пловдивският районен съд, VІІ гр. състав,
съобщава на Фазылчон Нематович Хусейнов,
роден на 3.04.1983 г., гражданин на Таджикистан,
сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок
считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 7184/2014 г. на ПРС, VІІ гр. състав, заведено
от Борис Красимиров Тулумбаджиев от Пловдив
за иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД с оглед депозиране
на писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
4267
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Джейми Ван Мьоергастел с адрес за
кореспонденция (адрес по месторабота) – София,
ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов 91, п.к.
1715, „Юрокор“ – ЕАД, сега с неизвестен адрес,
да се яви в Софийския районен съд, бул. Драган
Цанков 6, на 1.10.2014 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 40390/2013 г. по описа на СРС, 31 състав,
I ГО, заведено от Яспър Айсберг. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4291
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 87 състав, уведомява Чедо Шишковски, роден на 20.10.1970 г., от Република Македония, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 10873/2013 г. по описа на СРС, ІІІ гр. о., 87
състав, образувано по предявен иск по чл. 127
СК от Любка Младенова Цветкова, като му се
указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за връчване на
книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
4366
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф.д.
№ 1816/2000 г. за политическа партия „Национално патриотично обединение“: заличава Жорж
Ганчев Ганчев като председател на политическа
партия „Национално патриотично обединение“.
4289
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб БСД“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.08.2014 г. в
18 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 169, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов
отчет на сдружението за периода 2010 – 2013 г.;
2. освобождаване и избиране на нов управителен
съвет; 3. промяна в устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
4300
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Си Еф Ей асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.08.2014 г. в 18 ч. в Парк-хотел
„Москва“, ул. Незабравка 25, конферанс № 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2013 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 3. приемане на промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
4367
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Алианс за развитие инициативи и
стабилност“ (АРИС), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 29.08.2014 г.
в 14 ч. в София, ул. Трудолюбие 5, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на сдружението, откриване на
производство по ликвидация и определяне на
нейния срок; 2. назначаване на ликвидатори.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на адреса на управление на сдружението от 18 до 20 ч.
всеки работен ден.
4303
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Стрелкови клуб „Аетос“,
Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 29.08.2014 г.
в 10 ч. в Айтос, ул. Георги Кондолов 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на сдружението и финансовия отчет
за 2013 г.; 2. освобож даване на досегашни я
председател на сдружението и избор на нов
председател; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет и избор на нови членове;
4. освобождаване на членовете на контролната
комисия и избор на нови членове; 5. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на събранието, се намират по адреса на управление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе на същото място един час по-късно и
ще се счита за редовно независимо от броя на
явилите се членове.
4302
4. – Управителният съвет на „Сдружение
ФК Белослав – 1918“, Белослав, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 5.09.2014 г. в 17 ч. в
залата на Община Белослав при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове; 2.
отчетен доклад; 3. избор на нов УС; 4. разискване по отчетния доклад. Според чл. 28 от устава
на клуба събранието е законно, ако присъстват
половината от членовете. Ако в обявения ден и
час не се яви необходимият брой членове, то се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
4369
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Морски сговор“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.08.2014 г. в 10,30 ч. в офиса на сдружението
на бул. Мария-Луиза 4 при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2013 г.;
2. вземане на решение за промяна на адреса
на управление на сдружението; 3. вземане на
решение за промяна на осъществяваната дейност
от частна полза в общественополезна дейност
по смисъла на ЗЮЛНЦ; 4. вземане на решение за приемане на нов устав на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4301
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по ориентиране „Незабравка – 2004“,
Вършец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.08.2014 г. в 19 ч. в гр. Вършец – сградата на Картинната галерия, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба;
2. отчет за финансовото състояние на клуба; 3.
освобождаване от отговорност на стария УС; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 20 ч. при същия
дневен ред независимо от боря на членовете
на сдружението, регистрирали се за участие в
общото събрание.
4304
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен спортен клуб
„Хоби – кар“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.09.2014 г. в 9 ч. в
Русе, бул. Христо Ботев 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. промяна в
устава; 3. промяна в определяне вида на дейност
на дружеството – от дейност в частна полза в
дейност в обществена полза; 4. освобождаване
на членове на управителния съвет и избиране
на нови членове на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4247
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Сдружение за защита правата на животните“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на членовете на 5.09.2014 г. в 18 ч. на
адрес: Русе, ул. Александровска 97, в бар „Мястото“ при следния дневен ред: 1. изключване
на членове от сдружението; 2. разглеждане на
молби и приемане на нови членове; 3. избор
на управителен съвет и председател. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
4294
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общински фу тболен к луб
Странджа – Агрокорн“, гр. Средец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 4.08.2014 г. в 10 ч. в гр.
Средец, градски парк „Стадиона“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за обединение
(вливане или сливане) между Общински футболен клуб „Странджа – Агрокорн“, гр. Средец, и
ОФК „Поморие“, гр. Поморие; проекторешение:
ОС решава да се обединят Общински футболен
клуб „Странджа – Агрокорн“, гр. Средец, и ОФК
„Поморие“, гр. Поморие; 2. вземане на решение
за прекратяване на дейността на сдружението
без ликвидация; проекторешение: ОС взема
решение за прекратяване на дейността на сдру-

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

жението без ликвидация. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4368
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на начално училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички негови членове на
редовно общо събрание на 25.09.2014 г. в 17,30 ч.
в Ямбол, ул. Търговска 27, в учителската стая
на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ямбол, при
следния дневен ред: 1. гласуване и приемане на
промени в устава; 2. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избор на нови членове;
3. освобождаване на контрольора от заеманата
от него длъжност.
4305
Елена Димитрова Димитрова – ликвидатор
на Сдружение за напояване „Горски Сеновец“
със седалище и адрес на управление с. Горски
Сеновец, област Велико Търново, в ликвидация
по ф. д. № 227/2005 г. по описа на ВТОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4248

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.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 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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