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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 3 юли 2014 г.

УК АЗ № 167

по конституционно дело № 3 от 2014 г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, и членове: Благовест
Пу нев, П ламен К и ров, Красен С т ой чев,
Ц а н к а Ц а н кова , С т е фк а С т о ева , Р у мен
Ненков, Кет и Маркова, Георг и А нгелов,
Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан
Илиев, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито
заседание на 3 юли 2014 г. конституционно
дело № 3 от 2014 г., докладвано от съдията
Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1
от Конституцията.
Делото е образувано на 6 февруари 2014 г.
по искане на Пленума на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал. 1,
чл. 86, чл. 114, 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129,
ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България.
В искането се твърди, че в българската
Конституция липсва разпоредба, която по
универсален начин да урежда учредяването,
възлагането и упражняването на подзаконова
компетентност от конституционно установените органи, осъществяващи дейност в
различни сфери от държавната власт. Това
предизвиква необходимост въз основа на
съществуващата конституционна регламентация да се направи задължително нормативно
тълкуване, с което да се отговори на въпроси,
свързани с практическото осъществяване
на подза коновата ком пе т ен т нос т: кой и
при какви условия може да я възлага, кому
може да се възлага, какво е значението на
принципа за разделение на властите при
такова възлагане. Това според вносителите
се отнася с особена сила за възлагането и
упражняването на подзаконова компетентност в сферата на съдебната власт, имайки
п р ед ви д об е зпеча ва не на норма л но т о є
функциониране, което при това трябва да
бъде съобразено непременно със спазване на
конституционния принцип за нейната независимост. В тази връзка вносителите смятат,
че е наложително Конституционният съд да
тълкува поотделно и в тяхната съвкупност
няколко конституционни разпоредби: чл. 8
(прогласяващ принципа за разделение на
властите); чл. 84, ал. 1 и чл. 86 (за упражн я ва не на за конодат ел на ком пе т ен т нос т
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от Народното събрание); чл. 114 и чл. 115
(о т носно подза конова ком пе т ен т нос т на
Министерския съвет и министрите); чл. 117,
ал. 2 (за независимостта на съдебната власт);
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 6 (относно функционалната компетентност на Висшия съдебен
съвет) и чл. 130а (относно функционалната
компетентност на министъра на правосъдието в сферата на съдебната власт), като даде
отговор на следните тълкувателни питания:
– кой може да възлага подзаконова компетентност, при какви условия и с какъв акт;
– кому може да се възлага подзаконова
компетентност и трябва ли тя да е съответна на фу нк ционалната компетентност на
конституционно установения орган, комуто
се възлага;
– може ли на Висшия съдебен съвет (ВСС)
да се възлага подзаконова компетентност във
връзка с изпълнение на конституционните
му функции за кадрово и институционално
обезпечаване и ръководство на съдебната
власт;
– функционалните правомощия на министъра на правосъдието в сферата на съдебната
власт, посочени в чл. 130а от Конституцията,
могат ли да бъдат разширявани със закон,
в частност конституционосъобразно ли е да
му се възлага подзаконова компетентност
по отношение на функции, които не са му
предоставени по Конституция, а принадлежат
на друг конституционно установен орган, а
именно ВСС;
– следва ли да се тълкуват чл. 114 и 115 в
смисъл, че централната изпълнителна власт
притежава априори универсална подзаконова
компетентност, включително спрямо сфери,
в които по Констит уция самата тя няма
правомощия, дори ако тези правомощия се
намират в сферата на друга власт, например
на съдебната, или по Конституция или закон
са възложени на други независими органи
или инстит у ции (например на Констит уционния съд, Българската народна банка,
Сметната палата).
С определение от 4 март 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2014 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на Пленума на Върховния
касационен съд за даване на задължително
тълкуване на чл. 130, ал. 6 от Конституцията
на Република България.
Конституционният съд е приел, че искането е допустимо и следва да се разгледа по
същество в частта му по въпроса, може ли на
ВСС да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност във връзка с изпълнение на
конституционните му функции за кадрово и
институционално обезпечаване и ръководство
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на съдебната власт, доколкото практиката
на Конституционния съд е противоречива,
което предполага съществуването на правен
спор по повдигнатия въпрос. Според съда е
необходимо да се даде задължително нормативно тълкуване на чл. 130, ал. 6 с оглед на
въпроса, дали изброените в нея правомощия
на ВСС предполагат възможността за издаване на подзаконови нормативни актове от
този орган.
Конституционният съд е отклонил искането в частта му за задължително тълкуване
на чл. 8, чл. 84, ал. 1, чл. 86, 114, 115, чл. 117,
ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 130а от Конституцията на Република България по питанията: кой
може да възлага подзаконова компетентност,
при какви условия и с какъв акт; кому може
да се възлага подзаконова компетентност
и трябва ли тя да е съответна на функционалната компетентност на конституционно
установения орган, комуто се възлага; функционалните правомощия на министъра на
правосъдието в сферата на съдебната власт,
посочени в чл. 130а от Конституцията, могат ли да бъдат разширявани със закон, в
частност конституционосъобразно ли е да
му се възлага подзаконова компетентност
по отношение на функции, които не са му
предоставени по Конституция, а принадлежат
на друг конституционно установен орган, а
именно ВСС; следва ли да се тълкуват чл. 114
и 115 в смисъл, че централната изпълнителна власт притежава априори универсална
подзаконова компетентност, вк лючително
спрямо сфери, в които по Конституция самата тя няма правомощия, дори ако тези
правомощия се намират в сферата на друга
власт, например на съдебната, или по Конституция или закон са възложени на други
независими органи или институции, например на Конституционния съд, Българската
народна банка, Сметната палата.
Като заинтересовани страни по делото са
конституирани Народното събрание, президентът на републиката, Министерският съвет, министърът на правосъдието, главният
прокурор, Върховният административен съд,
Националната следствена служба, Висшият
съдебен съвет, Висшият адвокатски съвет,
Съюзът на юристите в България, Центърът
за изследване на демокрацията и Институтът
за модерна политика.
Становища по конституционното дело са
представени от Министерския съвет, министъра на правосъдието, главния прокурор,
Националната следствена служба, Висшия
съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и
Съюза на юристите в България, като във
вси чк и тя х се под държа разбирането на
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Пленума на Върховния касационен съд, че
не съществуват конституционни пречки и
Висшият съдебен съвет, упражнявайки правомощията си по чл. 130, ал. 6 от Основния
закон, да може да издава подзаконови нормативни актове.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането и в становищата на заинтересованите
ст рани, за да се произнесе, взе предви д
следното:
Конституционният съд в две свои решения
(Решение № 13 от 2002 г. и Решение № 10
от 2011 г.) приема казуално тълкуване по
възможност та Висши ят съдебен съвет да
упражнява подзаконова нормотворческа компетентност на основание възложените му от
Конституцията правомощия, като дадените
отговори в двете решения са различни по
съдържание и смисъл. Това предполага необходимостта конституционната юрисдикция
да се произнесе със задължително тълкуване
на чл. 130, ал. 6 с оглед на въпроса, дали
изброените в нея правомощия на ВСС предполагат възможност за издаване на подзаконови нормативни актове. С Решение № 13
от 2002 г. Конституционният съд приема, че
не съществуват конституционни пречки ВСС
да притежава подзаконова нормотворческа
компетентност при упражняване на правомощията си, в това число да утвърждава
правила за професиона лна етика или да
приема наредби, с които да определя реда за
атестация на магистратите. Противоположното произнасяне, залегнало в Решение № 10
от 2011 г., макар и да признава присъщите
административни и организационни правомощия на ВСС, които го определят като
административен орган в съдебната власт
(Решение № 8 от 1994 г. на Конституционния
съд), отрича възможността ВСС да издава
подзаконови нормативни актове. В Решение № 10 от 2011 г. Конституционният съд
счита, че подзаконовите нормативни актове
се издават от изпълнителната власт, за да
може тя чрез тях да конкретизира законовите
правила за нуждите на текущото държавно
управление. В същото решение се приема,
че с такова право не са овластени всички
органи, защото това зависи от характера на
дейност на органа, както и от степента и
мястото му. Носещ аргумент в този акт на
конституционната юрисдикция е тезата, че
в „държавите с парламентарно управление,
каквато е и съвременна България, подзаконови т е нормат и вн и а к т ове се изда ват
от централните органи на изпълнителната
власт – Министерския съвет и министрите,

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

защото само те, а не други органи извън
изпълни телната власт подлежат на пряк
контрол от Народното събрание“.
Конституцията на Република България
съдържа изрична уредба на нормативните
актове, които могат да издават някои от
конституционно установените държавни органи – Великото народно събрание (чл. 158
о т Конст и т у ц и я та); Народно т о събрание
(чл. 86 от Конституцията); Министерския
съвет (чл. 114 от Конституцията) и министрите (чл. 115 от Конституцията).
При р одат а н а д ърж а вн и т е орг а н и с е
проявява в правомощието им да издават
властнически волеизявления във формата
на правни актове. В теорията тези правни
актове се класифицират по различни начини, но в конкретния случай като че ли от
най-голямо значение е класификацията им
на нормативни (съдържащи правни норми,
отнасящи се до неопределен и неограничен
кръг от правни субекти и имащи многократност на приложението и правното им действие), общи (актове с еднократно действие,
с които се създават права или задължения
или непосредствено се засягат права или
законни интереси на неопределен кръг лица,
които не са идентифицирани индивидуално)
и индивидуални (актове, с които се пораждат, изменят и прекратяват правоотношения
и се отнасят до конкретни правни субекти,
които са индивидуализирани).
Правомощията на държавните органи да
издават правни актове произтича от това,
че те са носители на империум, който има
публичноправна природа. Оттук следва и публичноправната същност на компетентността,
включваща определена система от правомощия. Правният акт е юридически факт от
категорията на юридическите действия, от
които настъпват правни последици. Той поначало е резултат от правомерна юридическа
дейност. Юридическите актове са особената
юридическа форма, в която държавните органи упражняват своите правомощия.
В конституционното понятие за нормативен акт са обхванати различни по ранг
актове – от Основния закон до подзаконовите нормативни актове (Решение № 1 от
1996 г. на Конституционния съд). Изрично
предвидена от Конституцията е единствено
компетентност та по приемането на нова
Конституция, по изменянето и допълването
на нейните разпоредби и по приемането,
изменянето, допълването и отменянето на
законите съответно от Великото народно
събрание (чл. 158 от Конституцията) и Народното събрание (чл. 84, т. 1 и чл. 153 от Конституцията). Основният закон на Република
България не определя изчерпателно на кого
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принадлежи подзаконовата нормотворческа
компетентност. Създавайки отделна уредба
само за подзаконовите нормативни актове,
които се издават от предвидените от него
органи на изпълнителната власт – Министерския съвет и министрите, не се изключва
възможността подзаконова нормотворческа
компетентност да бъде възлагана и на органи извън изпълнителната власт. Член 114
от Конституцията съдържа изрична уредба
за постановленията на Министерския съвет
и приеманите с тях правилници и наредби,
докато чл. 115 определя нормативните актове на министрите – правилници, наредби
и инструкции.
Подзаконовите нормативни актове на органите на изпълнителната власт по изрично
изискване на Конституцията се издават въз
основа и в изпълнение на законите. Следователно самото възлагане на подзаконова
нормотворческа компетентност по смисъла
на Основния закон е в правомощията единствено на Народното събрание и то винаги се
осъществява чрез изрична законова разпоредба. На конституционно ниво подзаконовите
нормативни актове не могат да бъдат общо
определяни по органичен признак, което априори да изключва възможността Народното
събрание да възлага подзаконовата уредба
по прилагането на приет от него закон на
държавен орган извън системата на изпълнителната власт, включително и на ВСС.
Съгласно чл. 133 от Конституцията организацията и дейността на ВСС, на съдилищата, на прокурорските и на следствените
органи, статутът на съдиите, прокурорите
и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите
и следователите, както и за осъществяване
на тяхната отговорност се уреждат със закон.
Конституционният принцип на правовата
държава съдържа в себе си забраната да се
прехвърля компетентност по издаване на
нормативни актове. Недопускането на законодателна делегация не позволява уредба на
материя, която трябва да бъде създадена със
закон, да се прехвърли за регулиране чрез
подзаконов акт, независимо на кого ще се
възложи това правомощие. Законодателната
делегация е конституционно недопустима
(Решение № 13 от 2002 г. и Решение № 10 от
2011 г. на Конституционния съд). Съблюдавайки конституционното изискване основни
обществени отношения да бъдат регулирани
със закон, Народното събрание е задължено
да създаде първична правна уредба по всички въпроси, визирани в конституционните
норми, които изрично посочват, че съответната материя трябва да бъде уредена със
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закон. Така чл. 133 от Конституцията категорично изисква първична законова уредба
по въпросите относно институционалното
обезпечаване и кадровото ръководство на
съдебната власт.
По своя конституционен замисъл ВСС е
висш административен и кадрови орган, който организира работата и определя състава
на съдебната власт. Той осъществява общо
управление на дейността є, без да засяга независимостта на съдебните, прокурорските и
следствените органи. Висшият съдебен съвет
е създаден, за да осъществява самостоятелно
кадровата политика в съдебната власт. Неговите административни и организационни
правомощия са точно определени в Конституцията и в приетия въз основа на нея Закон
за съдебната власт. Висшият съдебен съвет
е орган с административни функции, а не
правосъден орган (Решение № 8 от 1994 г. на
Конституционния съд). Той по Конституция
няма управленски или ръководни правомощия по отношение на съдиите, прокурорите
и следователите, които са независими при
изпълнение на функциите си.
За упражняване на конституционно закрепените му правомощия, в съответствие
със Закона за съдебната власт ВСС осъществява широкообхватна дейност. Нейната
регламентация е предвидена поначало на
равнище закон (чл. 133 от Конституцията).
Това предпоставя задъл жение Народното
събрание законодателно да уреди цялостно
дейността на ВСС. Именно поради това при
липса на подробна и изчерпателна законодателна регламентация, съчетана в същото
време с невъзможност за подзаконова нормативна уредба от страна на ВСС на основни
направления в работата му, съответстващи
на конституционно установени правомощия,
значително би се затруднило функционирането на съдебната власт.
Доколкото ВСС не е нито правосъден, нито
правораздавателен орган, а административен
орган на съдебната власт, възлагането със
закон да приема подзаконови нормативни актове е съвместимо с неговите конституционни
функции. В този случай няма да е налице
противоречие с принципа за разделение на
властите, тъй като не сме изправени пред
упражняване нито на законодателна компетентност, нито на правосъдна дейност от ВСС.
Предоставянето на ВСС на правомощието
да приема подзаконови нормативни актове
по прилагане на Закона за съдебната власт
съответства на принципа за независимост на
съдебната власт, прогласен в чл. 117, ал. 2
от Конституцията, и в определен смисъл е
гаранция за неговото осъществяване.
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Висшият съдебен съвет в качеството му
на орган, администриращ съдебната власт,
не може да осъществява подзаконова нормотворческа компетентност, която да произтича
пряко от определените му в чл. 130, ал. 6
от Конституцията правомощия. Конституционното закрепване на тези правомощия
обаче не изключва законовото овластяване
на ВСС да издава нормативни актове въз
основа и в изпълнение на закона. Това е
така, защото с изричната норма на чл. 133
от Конституцията организацията и дейността
на ВСС, на съдилищата, на прокурорските и
на следствените органи се уреждат със закон.
Очевидно е, че при необходимост да се издават правилници и наредби, произтичащи от
Закона за съдебната власт, то това не може
да бъде направено нито от Министерския
съвет, нито от министъра на правосъдието.
При това с подзаконови нормативни актове
ВСС не би уреждал единствено свои вътрешноорганизационни въпроси, а в изпълнение
на конституционните си правомощия следва
да може да регламентира отношенията, свързани с общото функциониране на системата
на съдебната власт.
Широко възприето е виждането, че дейността на органите на държавна власт, наред
с вътрешноорганизационната работа и тази по
изпълнение на законите, включва и дейност по
издаването на правни актове, някои от които
могат да имат нормативен характер. В този
смисъл органите на изпълнителната власт
имат възможност да издават властнически
актове, включително и да създават правила
за поведение в сферата на държавното управление. Поначало подзаконовите нормативни
актове се издават от изпълнителната власт
с оглед на това да бъдат конкретизирани
законовите правила за нуждите на текущото
управление. Естествено с това правомощие
не са овластени всички органи, защото това
зависи от характера на тяхната функционална
компетентност, както и от мястото им в системата на държавните органи. Правилниците
и наредбите, приемани от Министерския
съвет и министрите, са нормативни актове
с присъщите на това признаци и съгласно
чл. 114, ал. 1 от Конституцията се издават
„въз основа на законите“ и „в изпълнение на
законите“. Тези актове се издават от органи
на изпълнителната власт, но не могат да се
отнасят до материята за организацията и
функционирането на съдебната власт поради
възприетите в конституционната ни система
принципи за разделение на властите и независимост на съдебната власт. Разбирането,
че в държавите с парламентарно управление,
каквато е Република България, подзаконовите нормативни актове се издават само
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от централните органи на изпълнителната
власт – Министерск и я съвет и отделните
министри, защото само те, а не и другите
органи извън изпълнителната власт подлежат
на пряк контрол от Народното събрание, е
неприемливо. Очевидно логиката на парламентарното управление не се вписва в горното разбиране. По тази логика би следвало
подзаконови нормативни актове в сферата
на съдебната власт да могат да се издават
единствено от министъра на правосъдието,
за което парламентът да упражнява пряк
конт рол и да т ърси отговорност от правителството за подобно нормотворчество.
Министърът на правосъдието в рамките на
своята функционална компетентност може
да издава подзаконови нормативни актове,
свързани със съдебната власт, но само ако
с тях не се засяга нейната независимост,
гарантирана от Конституцията.
Поначало Конституцията е тази, която
може да овласти държавен орган с правомощието да издава нормативни актове, ако
това е свързано с неговата функционална
компетентност. В същото време допустимо
е закон да предостави възможност за издаването на подзаконови нормативни актове
на орган, на който Конституцията предоставя функционална компетентност, от която
произтича необходимост та от издаването
на такива актове. Органите на съдебната
власт – съд, прокуратура и следствие, разбира
се, не могат да издават нормативни актове
във връзка със своята дейност. В същото време ВСС в рамките на своята компетентност
по чл. 130, ал. 6 от Конституцията може да
издава подзаконови нормативни актове, ако
е оправомощен за това със закон, уреждащ
материята, резервирана от чл. 133 от Основния закон. Ето защо, ако законодателят
прецени, някои от актовете на ВСС могат да
имат качеството на наредби и да притежават белезите, присъщи на тези нормативни
актове. От волята на законодателя зависи
дали той ще уреди изчерпателно и детайлно
всички аспекти на компетентността на ВСС
по чл. 130, ал. 6 от Конституцията, или ще му
предостави обособена сфера за осъществяване
на подзаконова регламентация, свързана с
тази компетентност.
Първичното регулиране на обществените
отношения по въпросите на съдебната власт
е предмет единствено на законова уредба. В
същото време при създадената от Народното
събрание правна рамка конкретизирането и
доразвиването на законовата уредба може
да бъде възложено на ВСС, който да издаде
съответните подзаконови нормативни актове.
При спазване на принципа за разделение
на властите законодателят не може да ан-
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гажира органите на изпълнителната власт
с издаването на подзаконови нормативни
актове по прилагането на закон, уреждащ
съдебната власт (Решение № 13 от 2002 г. на
Конституционния съд). В същото време няма
конституционна пречка Народното събрание
да стори това по отношение на орган на
съдебната власт, съобразявайки се при това
с неговата функционална компетентност по
чл. 130, ал. 6 от Основния закон. Аргументи в подкрепа на тази теза се съдържат в
самата Конституция от 1991 г. Разпоредбата
на чл. 133 от Констит у ци ята предви ж да,
че организацията и дейността на ВСС се
уреждат със закон, какъвто е специалният
устройствен Закон за съдебната власт. Именно с цел регламентиране на организацията
и дейността на ВСС в Закона за съдебната
власт може да се предвиди приемането от
този орган на съответните подзаконови нормативни актове, обезпечаващи прилагането
на закона. Законодателното овластяване на
ВСС да приема подзаконови нормативни
актове е допустимо и оправдано с това, че
тези актове са инструмент за упражняване
на конституционно установените му правомощия.
Разпоредбата на чл. 133 от Конституцията
предвижда организацията и дейността на
ВСС, на съдилищата, на прокурорските и на
следствените органи, статутът на съдиите,
прокурорите и следователите, условията и
редът за назначаване и освобождаване от
длъжност на съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите, както и за
осъществяване на тяхната отговорност да
се уреждат със закон. В същото време не
съществува пречка този закон да предвиди
ВСС да издава подзаконови нормат ивни
актове при осъществяване на правомощията си по чл. 130, ал. 6 от Конституцията.
Подобна възможност априори не е форма на
делегиране на законодателна компетентност
и не противоречи на Основния закон. Във
всек и отделен сл у чай Констит у ционни ят
съд може да прецени, когато е сезиран с
конституционен спор, дали е допустимо от
гледна точка на действащата конституционна
уредба на ВСС със закон да се възложи да
приема наредби, които са свързани с осъществяване на правомощията му по чл. 130,
ал. 6 от Основния закон. От друга страна,
съществува възможност за контрол доколко
нормотворческата дейност на ВСС е строго
подзаконова и се осъществява в рамките на
Закона за съдебната власт. Тази контролна
функция е предоставена на Върховния административен съд.
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Не съществува конституционна възможност Народното събрание да предостави
другиму законодателни правомощия, включително да урежда законодателно обществените отношения, свързани със съдебната
власт. Уреждането по законодателен път на
изброените в чл. 133 от Конституцията обществени отношения е един от механизмите
за въздействие на законодателната власт върху
съдебната. В същото време приемането на
подзаконови нормативни актове от орган на
съдебната власт в лицето на ВСС не само
не нарушава конституционния принцип за
разделение на властите, прогласен в чл. 8
от Конституцията, а точно обратното – създават се гаранции за неговото действие. В
този смисъл ВСС само когато това му е
възложено изрично със закона по чл. 133 от
Конституцията, може да издава подзаконови
нормативни актове в качеството му на орган,
администриращ съдебната власт в изпълнение
на чл. 130, ал. 6 от Основния закон.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд
Р Е Ш И :
Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6
от Конституцията на Република България
на Висшия съдебен съвет може със закон
да се възлага подзаконова нормотворческа
компетентност.
Съдиите Стефка Стоева и Георги Ангелов
са подписали решението с особено мнение.
Председател:
Димитър Токушев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 3 от 2014 г.
на конституционните съдии Стефка Стоева
и Георги Ангелов
Подписваме решението с особено мнение
по следните съображения:
1. Правомощието на Конституционния
съд по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Основния закон е да дава задължителни тълкувания на
Конституцията. С решението не се върши
тълкуване на разпоредбата на чл. 130, ал. 6 от
Основния закон, която е предмет на делото.
Сочената разпоредба изчерпателно урежда
на конституционно ниво правомощията на
Висшия съдебен съвет, които могат условно
да се разделят на три групи: кадрови (т. 1 и
2), бюджетни (т. 4) и организационно-технически (т. 3 и 5). В искането, а и в решението
не се твърди, че нормата на чл. 130, ал. 6
от Конституцията относно правомощията на
съвета е неясна и се нуждае от тълкуване.
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Решението вместо да даде тълкуване предоставя на ВСС и правомощието да издава
подзаконови нормативни актове, каквото
правомощие той несъмнено няма по Конституция. По този начин Конституционният
съд дописа разпоредбата на чл. 130, ал. 6 от
Конституцията.
2. В решението се сочи, че постановяването
му е обусловено от две различни становища
на съда, залегнали в Решение № 13 от 2002 г.
по к.д. № 17 от 2002 г. и Решение № 10 от
2011 г. по к.д. № 6 от 2011г. В първото от тях е
прието, че няма конституционни пречки ВСС
да утвърждава правилата за професионална
етика, приети от съсловните организации
на съдиите, прокурорите и следователите,
и че същото се отнася и до чл. 129, ал. 4
ЗСВ (отм.), с който се възлага на ВСС с
наредба да определи само реда за атестация
на магистратите. Във второто от решенията
съдът е приел, че ВСС не може да издава
подзаконови нормативни актове, но може
да урежда с правила реда за провеждане
на процедурите, свързани с назначаване на
съдии, прокурори и следователи и тяхното
кариерно разви т ие. Следоват ел но меж д у
д ве т е ц и т и ра н и решен и я не с ъщес т ву ва
твърдяното противоречие, защото и двете са
единни в извода по какви въпроси може да
издава актове ВСС. Като „носещ аргумент“
от решението са цитирани пасажи относно
издаването на подзаконовите нормативни
актове от органите на изпълнителната власт
и как законодателната власт упражнява контрол върху изпълнителната, а не се цитира
частта от мотивите, в които съдът приема,
че органите на съдебната власт не могат
да издават нормативни актове във връзка
със своята дейност. Изрично е прието, че
„съдебната власт не може да приема подзаконови нормативни актове“, а още по-малко
такива може да приема кадровият орган на
тази власт, какъвто е ВСС и който с чл. 130,
ал. 6 от Конституцията е оправомощен да
издава само индивидуални и общи административни актове.
3. Решението по к.д. № 6 от 2011 г. е постановено на 15 ноември 2011 г., тоест преди 2
години и половина. В Решение № 4 от 2012 г.
по к.д. № 14 от 2011 г. Конституционният съд
е приел, че развитието на правото е обективен процес, което позволява тълкуването
на правните разпоредби да бъде „отворено“
и към други виждания, както и да държи
сметка за осъществените меж дувременно
значими промени в обществения живот, като
всяко отклонение от досегашната практика
трябва да бъде обосновано и оправдано. В
настоящото решение не са изложени никакви мотиви защо е нарушена стабилността в
практиката на Конституционния съд и как-
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ви значими промени в обществения живот
междувременно са настъпили през посочения
период от време.
4. Решението не дава отговор на два основни въпроса. Първият от тях е за същността на
ВСС, за който противоречиво се твърди, че
е „висш административен и кадрови орган“
и същевременно, че „организира работата
на съдебната власт“ и „осъществява общо
управление на дейността є“. Висшият съдебен
съвет по Конституция е орган на съдебната
власт, създаден да назначава и освобождава
съдиите, прокурорите и следователите и да
приема проекта на бюджет на съдебната власт
и това са две от съществените гаранции за
независимостта на съдебната власт. Висшият
съдебен съвет не управлява и не ръководи
съдебната власт, състояща се от отделни
органи, които се управляват и ръководят
по посочените в Конституцията и Закона за
съдебната власт начини.
Неизяснен в решението е и въпросът, какви видове подзаконови нормативни актове
ще издава ВСС за в бъдеще в изпълнение
на конституционните си правомощия да назначава, премества, понижава, повишава и
освобождава съдии, прокурори и следователи,
като се прави смесване между правилниците за организацията на дейността на ВСС
и на другите органи на съдебната власт и
подзаконовите административни актове в
изпълнение на правомощията му, свързани
със съдии, прокурори и следователи.
5. Изводът в решението се обосновава
с „цялостната широкообхватна дейност на
ВСС“ и че когато липсва подробна и изчерпателна законодателна регламентация,
значително би се затруднило функционирането на съдебната власт. Считаме, че се
прави смесване между дейността на ВСС и
кадровите му правомощия. Организацията
и дейността на ВСС също следва да бъдат
уредени със закон съгласно чл. 133 от Конституцията, но са изнесени отделно и нямат
общо с условията и реда за назначаване,
наказване и освобождаване от длъжност на
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите
и следователите. След като с настоящото
тълкуване се отварят вратите за издаване
от ВСС на подзаконови нормативни актове,
свързани със статуса на съдиите, прокурорите
и следователите, вместо уредбата със закон,
на практика чл. 133 от Конституцията е с
променено съдържание.
6. В решението се признава, че ВСС не
може да осъществява подзаконова нормотворческа компетентност, която да произтича
пряко от определените му в чл. 130, ал. 6 от
Конституцията правомощия, но веднага след
това се приема за очевидно, че при необходимост да се издават правилници и наредби,

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

произтичащи от ЗСВ, следва ВСС да може
да регламен т и ра о т ношен и я та, свърза н и
с общото функциониране на системата на
съдебната власт. Възможността за издаване
на подзаконови нормативни актове следва
да е уредена в Конституцията, защото в нея
изрично са посочени кои държавни органи
какви нормативни актове могат да издават. Не може нормативната компетентност
да възниква от „необходимост“ или от предвидена във всеки един закон делегация за
уреждане на основни обществени отношения.
7. Признаването на ВСС възможността да
издава подзаконови нормативни актове не
може да бъде обяснявано и с възможността
за контрол от Върховния административен
съд. Подобно овластяване с непредвидено от
Конституцията правомощие ще придаде на
ВСС и на ВАС особено място сред органите
на съдебната власт (в т.ч. и спрямо вносителите на искането), каквото Основният закон
не предвижда.
8. По същество не споделяме разбирането,
че ВСС може да издава подзаконови нормативни актове. Според нас то не съответства
на принципа на правовата държава и на
принципа за разделение на властите. Висшият
съдебен съвет не е овластен от Конституцията
да приема подзаконови нормативни актове,
с които да дава първична правна уредба на
материята по чл. 133 от Конституцията, която
изисква статутът на съдиите, прокурорите
и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите
и следователите, както и за осъществяване
на тяхната отговорност да се уреждат със
закон. Основният закон възлага на законодателната власт да уреди първични обществени отношения със закон и е недопустимо
правомощието да се делегира на друг орган
на държавна власт, който да ги урежда с
подзаконови нормативни актове. Условията
и редът за назначаване, преместване, повишаване и за налагане на дисциплинарни
наказания и освобождаване от длъжност на
съдиите, прокурорите и следователите следва
да се извършват само със закон, защото така
изисква Конституцията и защото само така
ще има трайно установена регламентация
на обществените отношения, вместо всеки
ВСС да приема различни условия и ред за
кариерното развитие на съдии, прокурори
и следователи.
Конституционни съдии:
Стефка Стоева
Георги Ангелов
4645
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени
линии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор
на въжени линии.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредба № 24
за устройството и безопасната експлоатация
на въжени линии (обн., ДВ, бр. 40 и 41 от
1979 г.; попр., бр. 55 от 1979 г.; изм. и доп.,
бр. 86 от 1989 г.).
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за безопасната експлоатация и техническия
надзор на въжени линии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията към нови въжени линии
и преместването на съществуващи въжени
линии;
2. изискванията за безопасната експлоатация на въжени линии;
3. редът за осъществяване на технически
надзор на въжени линии;
4. редът за вписване в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите (ЗТИП) и за издаване на
удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии.
Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. пътнически висящи въжени линии;
2. скивлекове;
3. наземни въжени железници (фуникуляри);
4. товарни въжени линии.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. въжени линии за селскостопански и
горскостопански цели;
2. въжени линии, използвани на панаири
и/или в увеселителни паркове, предназначени
за развлечение, а не за превоз на хора и/или
на товари;
3. въжени фериботи;
4. зъбчати железници;
5. съоръжения, задвижвани с вериги.
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Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОВИ ВЪЖЕНИ
ЛИНИИ
Чл. 4. (1) Въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3
т рябва да отговарят на изиск вани ята на
Наредбата за съществените изисквания към
въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни
устройства и подсистеми, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37
от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
(2) Въжените линии по чл. 2, т. 4 трябва
да отговарят на изискванията на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на машините, приета с Пос
тановление № 140 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 48 от 2010 г. и
бр. 50 от 2014 г.).
Чл. 5. (1) Трасето на товарните въжени
линии се избира така, че независимо дали
въжената линия е в движение или в покой,
нейните елементи да не застрашават безопасността на персонала на въжената линия или
на трети лица и обекти.
(2) Зоните на трасето по ал. 1, в които има
опасност от свлачища, наводнения и лавини
и които са от значение за стабилността на
инфраструктурата на въжената линия, трябва
да са защитени посредством естествените
дадености на терена или посредством инженерни съоръжения.
(3) В местата, в които над железопътни
линии, републикански и общински пътища,
строителни площадки, сгради и дворове преминават товарни въжени линии, трябва да
се монтират предпазни мостове, предпазни
мрежи или други подходящи предпазни съоръжения, защитаващи съответния обект по
протежение на пресичането му с въжената
линия. Предпазните съоръжения трябва да
са изчислени да поемат натоварване от падане на пълно превозно средство от въжената
линия върху тях.
(4) Широчината на предпазните мрежи по
ал. 3 трябва да осигурява покриване на пространство, не по-малко от 2 m от всяка страна
на оста на носещото въже, а на предпазните
мостове – покриване на пространство, не помалко от 1,25 m. Височината на страните на
предпазните мрежи трябва да е не по-малка
от 0,8 m, а на предпазните мостове – не помалка от 1,2 m.
Чл. 6. При товарните въжени линии трябва
да се спазват следните минимални разстояния за безопасност от превозните средства
на въжената линия:
1. до пода на станцията или до върха на
разтоварения материал – не по-малко от 0,1 m;
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2. до стените на станцията – не по-малко
от 0,6 m;
3. до колоните на станцията – не по-малко
от 0,2 m;
4. до настилката на предпазен мост – не
по-малко от 0,3 m;
5. до предпазната мрежа – не по-малко
от 0,5 m.
Чл. 7. (1) Хоризонталното разстояние по
трасето на товарните въжени линии между
превозните средства, отклонени странично на
0,2 rad, и околните съоръжения и предмети
трябва да е не по-малко от 1,0 m.
(2) В местата, където е възможно преминаването на хора, хоризонталното разстояние
по ал. 1 трябва да е не по-малко от 2,0 m.
(3) Хоризонталното разстояние между две
насрещно движещи се превозни средства
трябва да е не по-малко от 0,5 m.
Чл. 8. Вертикалното разстояние по трасето
на товарните въжени линии от най-ниската
точка на превозните средства, теглещото въже
или предпазните съоръжения трябва да е не
по-малко от:
1. 2,5 m от земята – над незастроени територии;
2. 4,5 m от най-високата точка на обекта – над промишлени предприятия, строителни площадки и републикански и общински
пътища;
3. 1,0 m от най-високата точка на сградата
или съоръжението – над промишлени сгради
и съоръжения.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
Чл. 9. Преместваните въжени линии по
чл. 2, т. 1 – 3, с изключение на скивлековете
с ниско водене на въжето, трябва да са придружени от следната документация:
1. технически данни на производителя – номинална производителност, изходяща мощност
на задвижващия механизъм, хоризонтални и
вертикални разстояния, брой превозни средства, разстояние между превозните средства,
диаметър на въжето, профил на линията,
работна скорост, отработени часове;
2. проектни изчисления за въжето, стълбовете и станциите;
3. сборни чертежи на:
а) подсистемите и декларации за съответствие на подсистемите и предпазните устройства – за въжени линии, произведени след
влизането в сила на националния нормативен
акт на държавата – членка на Европейския
съюз, с който се въвеждат изискванията на
Директива 2000/9/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно
въжените линии за превоз на хора (Директива
2000/9/ЕС) (ОВ, L 106, 3.5.2000 г.);
б) възлите, детайлите и механизмите на
линията – задвижвания, спирачни механиз-
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ми, ролкови батерии, ускорители, превозни
средства с техните окачвания и хващачи – за
въжени линии, произведени преди влизането
в сила на националния нормативен акт на
държавата – членка на Европейския съюз, с
който се въвеждат изискванията на Директива
2000/9/ЕС;
в) конструкциите на линията и станциите;
г) схеми на електрическите и хидравличните системи;
д) документация, свързана с преустройство
на въжената линия, ако има такова;
е) инструкции на производителя за обслужване и поддържане на въжената линия.
Чл. 10. На въжената линия трябва да се
извърши технически преглед за установяване
на техническото є състояние и съответствието є с техническата документация по чл. 9,
преди да се демонтира.
Чл. 11. Резултатите от техническия преглед
по чл. 10 трябва да бъдат записани в доклад.
Чл. 12. Техническият преглед по чл. 10
трябва да бъде извършен в присъствието на
ползвателя на въжената линия, лицето по
чл. 13 и компетентния за съответната държава орган, извършващ прегледи на въжени
линии, или органа за технически надзор по
чл. 79, т. 1.
Чл. 13. Преместване на въжена линия
трябва да се извършва от лице, вписано в
регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, за извършване на ремонт, поддържане и преустройство
на въжени линии или от производителя на
въжената линия.
Чл. 14. Преместените въжени линии трябва
да отговарят на изискванията на наредбата.
Чл. 15. Лицето, което премества въжената
линия, трябва да изготви анализ за безопасност
въз основа на резултатите от техническия преглед по чл. 10 и на документацията по чл. 9.
Чл. 16. Резултатите от анализа на безопасността трябва да бъдат обобщени в доклад за
безопасност, в който се определят детайлите,
агрегатите и компонентите на въжената линия,
които трябва да бъдат монтирани, преустроени
или заменени, както и тези, които трябва да
бъдат подложени на контрол без разрушаване.
Чл. 17. Не се допуска повторно използване
на опъващи въжета.
Чл. 18. Теглещите въжета на въжените
линии могат да се използват повторно, при
условие че въжето не е ремонтирано и резултатите от контрола без разрушаване на
въжето доказват, че намалението на металното му сечение е в границите, посочени в
приложение № 1.
Чл. 19. Преди монтирането на въжената линия всички определени в доклада по
чл. 16 заварени съединения на стоманените
конструкции на въжените линии трябва да
бъдат подложени на контрол без разрушаване от орган за контрол, акредитиран от
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националния орган по акредитация или от
орган по акредитация, пълноправен член на
Европейската организация за акредитация
(ЕА) и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област.
Чл. 20. На определените в доклада по чл. 16
конструкции на станциите и стълбовете трябва
да бъде извършен контрол без разрушаване
от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Чл. 21. Преди монтирането на преместваната въжена линия всички нейни компоненти,
които са подложени на циклични или повтарящи се натоварвания, водещи до умора на
материала – транспортни въжета, хващачи,
оси, валове, ролки, хидравлични цилиндри,
п ревозни средст ва и тех ни те окачвани я,
трябва да бъдат подложени на контрол без
разрушаване от орган за контрол, акредитиран
от националния орган по акредитация или
от орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област по метод,
определен в доклада за безопасност по чл. 16.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ
Раздел I
Поддържане, ремонтиране и преустройство
Ч л. 22. На п ред пазн и т е ус т ройс т ва и
подсистемите на въжените линии по чл. 2,
т. 1 – 3 и на вградените в товарните въжени
линии машини, на които е извършено преустройство, трябва да се извърши оценяване на
съответствието със съществените изисквания,
определени в приложимите наредби по чл. 7
ЗТИП, преди да бъдат пуснати в действие.
Чл. 23. (1) Ремонтът и преустройството на
въжените линии, произведени преди влизането в сила на съответната наредба по чл. 7
ЗТИП, трябва да се извършват по техническа
документация, която съдържа:
1. обяснителна записка за приетите проектни решения;
2. резултатите от изчисленията, обосноваващи приетите проектни решения;
3. работни чертежи и схеми на елементите
на въжените линии, предпазните и другите
устройства, които се заменят или ремонтират,
за да се проверят изчисленията по т. 2;
4. данни за материалите, които ще се
използват за изработване на елементите на
въжените линии, които ще се заменят или
ремонтират;
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5. вида и обема на контрола без разрушаване
на неразглобяемите съединения и елементите
на въжените линии;
6. вида и обема на изпитванията и изследванията, които трябва да се извършат;
7. допустимите нива на качество според
заваръчните несъвършенства на неразглобяемите съединения;
8. списък на приложените стандарти.
(2) Когато при преустройството се влагат
нови предпазни устройства или подсистеми,
предпазните устройства трябва да са придружени с декларации за съответствие, а подсистемите – с документите по чл. 42, ал. 5 от
Наредбата за съществените изисквания към
въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни
устройства и подсистеми.
Чл. 24. (1) Лицата, които извършват ремонт
или преустройство на въжени линии, трябва
да съставят и съхраняват не по-малко от
10 години досие за всяко ремонтирано или
преустроено съоръжение. Досието трябва да
съдържа:
1. копие от документацията по чл. 23, ал. 1
и/или 2;
2. протоколи от извършените изпитвания.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни след завършване на ремонта или преустройството
да предадат на ползвателя на съоръжението
два екземпляра от досието по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни при поискване да предоставят на служителите на Главна
дирекция „Инспекция за държавен технически
надзор“ (ГД „ИДТН“) досието по ал. 1.
Чл. 25. (1) Заварените съединения при
ремонт и преустройство на въжените линии
трябва да са изпълнени в съответствие с одобрени процедури по БДС EN ISO15607 и/или
БДС EN ISO 15613, и/или БДС EN ISO 15614.
(2) Заварените съединения при ремонт и
преустройство на въжените линии трябва да
се изпълняват от персонал, притежаващ сертификат, издаден от орган по сертификация
на персонал за изпълнение на неразглобяеми
съединения, акредитиран от националния
орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна
по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
съответната област.
(3) Контролът без разрушаване на заварените съединения на ремонтираните и преустроени въжени линии трябва да се извършва
от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Чл. 26. Лицата, които поддържат или ремонтират въжени линии, трябва:
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1. да използват материали, съответстващи
на предвидените в техническата документация
по чл. 23, ал. 1;
2. да вписват в ремонтен дневник всички
извършени дейности по поддръжката и ремонта
на въжените линии;
3. да спазват инструкцията за експлоатация на производителя при извършване на
дейностите.
Чл. 27. (1) Ремонтът на въжетата на въжените линии трябва да се извършва съгласно
методите и изискванията, предвидени в инструкцията за експлоатация на производителя
на въжената линия или на производителя на
въжетата.
(2) Когато методите и изискванията за
ремонт на въжетата на въжените линии по
чл. 2, т. 1 – 3 не са посочени от производителя,
ремонтът се извършва съгласно изискванията
на БДС EN 12927-3 и БДС EN 12927-7.
(3) Когато методите и изискванията за
ремонт на въжетата на въжените линии по
чл. 2, т. 1 и 2, пуснати в действие преди влизането в сила на Наредбата за съществените
изисквания към въжените линии за превоз
на хора и оценяване на съответствието на
техните предпазни устройства и подсистеми,
не са посочени от производителя, при ремонта
се спазват следните изисквания:
1. при замяна на снопче от въжето дължината му трябва да бъде не по-малка от 1000 d,
а дължината на вмъкнатия край на мястото на
сърцевината, не по-малка от 100 d, където d
е номиналният диаметър на въжето;
2. разстоянието между краищата на вмъкнато снопче до съседно съединение на въжето
трябва да бъде не по-малко от 3000 d за
въжените линии по чл. 2, т. 1 и 1000 d – за
скивлековете, където d е номиналният диаметър на въжето;
3. дължината на заплетките на въжетата
на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2 трябва
да бъде не по-малка от 1200 d, където d е
номиналният диаметър на въжето.
Чл. 28. (1) Въжетата на въжените линии
не трябва да се употребяват повторно.
(2) Допуска се повторна употреба на теглещите и транспортните въжета на въжените
линии по чл. 2, т. 1 – 3 при спазване изискванията на БДС EN 12927-7.
Чл. 29. (1) Заплетките на теглещите и
транспортните въжета на въжените линии
по чл. 2, т. 1 – 3 трябва да бъдат устойчиво
маркирани.
(2) Не се допуска въжетата по ал. 1 да имат
повече от 5 заплетки.
(3) Не се допуска теглещите и транспортните
въжета на въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2,
пуснати в действие преди влизането в сила на
Наредбата за съществените изисквания към
въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни
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устройства и подсистеми, да имат повече
от 4 заплетки и да им се заменят повече от
2 снопчета в една заплетка.
Чл. 30. Не се допуска да се извършва ремонт
на опъващите въжета на въжените линии.
Раздел II
Експлоатация на въжени линии
Чл. 31. (1) Ползвателят е длъжен да допуска експлоатация на въжени линии по
чл. 2, т. 1 – 3 само когато съответствието на
предпазните им устройства е удостоверено с
маркировка за съответствие и с декларация
за съответствие, а на подсистемите им – с
декларация за съответствие.
(2) Ползвателят на товарни въжени линии
е длъжен да допуска експлоатацията им само
когато съответствието на машините, вградени
в тях, е удостоверено с маркировка и декларация за съответствие.
Чл. 32. Ползвателят на въжени линии е
длъжен:
1. да назначи ръководител на експлоатацията на въжената линия, който да отговаря за
безопасната є експлоатация и да представлява ползвателя пред органите за технически
надзор;
2. да възлага обслужването на въжените линии на лица, навършили 18 години, физически
и психически здрави и обучени съгласно т. 3;
3. да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на
обслужващия персонал на въжените линии;
4. да предостави срещу подпис на ръководния и на обслужващия персонал инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;
5. да осигури поддържането, ремонтирането
и преустройството на въжените линии да се
извършва само от лица, които са вписани в
регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП за осъществяване на тези дейности;
6. да сключи писмен договор за поддържането на въжената линия с лице, вписано в
регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, и да не допуска
експлоатацията є, когато няма сключен такъв
договор; това изискване не се прилага, ако
ползвателят е вписан в регистъра по чл. 36,
ал. 1 ЗТИП като лице, което поддържа такива
въжени линии;
7. да не допуска обслужването на въжените
линии да се извършва от персонал, който не
е обучен съгласно т. 3;
8. да състави и да съхранява досие за всяка
въжена линия със съдържание съгласно чл. 101;
9. да поддържа въжената линия в техническа изправност;
10. да не допуска извършването на ремонт
на въжената линия, ако няма заверена документация съгласно чл. 23, ал. 1;
11. да състави план за евакуация и спасяване в съответствие с БДС EN1909;
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12. да не допуска монтирането на въжената линия без заверен инвестиционен проект
съгласно чл. 80, ал. 1;
13. да не допуска експлоатацията на въжената линия, ако не е осигурил персонал в
съответствие с чл. 33, ал. 1 и 2.
Чл. 33. (1) Необходимият персонал за обслужването на въжената линия се определя
в инструкцията за експлоатация и трябва да
бъде най-малко:
1. за въжени линии по чл. 2, т. 1 и 3:
а) ръководител на експлоатацията;
б) машинист в задвижващата станция;
в) обслужващ персонал във всяка станция
и в зоните за качване и слизане;
2. за въжени линии по чл. 2, т. 2:
а) ръководител на експлоатацията;
б) обслужващ персонал във всяка станция
и в зоните за качване и слизане.
(2) Лицата, определени да изпълняват функциите на ръководител на експлоатацията на
въжените линии по чл. 2, т. 1, 3 и 4, трябва
да притежават висше техническо образование
с подходяща специалност и не по-малко от
5 години професионален опит в експлоатацията на въжени линии.
Чл. 34. Ползвателят, ръководителят на
експлоатацията и обслужващият персонал
са длъжни да не допускат експлоатация на
въжени линии, когато:
1. въжените линии не са регистрирани пред
орган за технически надзор;
2. в акта за първоначален технически
преглед или в ревизионен акт е записано заключение, че въжената линия не е годна за
безопасна експлоатация;
3. не е извършен технически преглед на
въжената линия съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 – 7;
4. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна
експлоатация и/или са констатирани повреди
или неизправности, непозволяващи по-нататъшна безопасна експлоатация;
5. условията за експлоатация не съответстват на предвидените в инструкцията по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;
6. не е осигурено поддържане на въжената
линия в съответствие с чл. 32, т. 6, инструкцията по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП, инструкцията
на производителя и изискванията на наредбата;
7. резервното задвижване е неизправно.
Чл. 35. Ползвателят и ръководителят на
експлоатацията са длъжни:
1. да доведат инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП до знанието на обслужващия персонал по чл. 33, ал. 1 срещу
подпис и да контролират нейното изпълнение;
2. да водят и да съхраняват сменен дневник и да осъществяват контрол за редовното
извършване и документиране на контрола и
проверките по чл. 42;
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3. да съхраняват досието по чл. 101;
4. да отговарят за изправността и безопасната експлоатация на машините, съоръженията
и инсталациите на въжената линия;
5. незабавно да спрат въжената линия
при неизправности в хода на задвижването,
на транспортното (теглещото) въже, на превозните средства, на осигурителната или на
сигналната инсталация.
Чл. 36. В инструкцията за работа по чл. 46,
ал. 1, т. 2 ЗТИП ползвателят на въжените
линии трябва да определи:
1. изискванията за безопасност при обслужване, поддържане и експлоатация на
въжената линия;
2. задачите, функциите, отговорностите на
всяко работно място и числеността на ръководния и на обслужващия персонал;
3. длъжностните лица, които участват във
всяка операция и дейност по обслужване,
експлоатация и контрол на въжената линия,
и обслужване и спасяване на пътниците;
4. правилата за превозване на пътници;
5. правилата за превозване на обслужващия
персонал в специалните превозни средства
при обслужването на въжените линии;
6. реда за пускане и спиране от движение
на въжената линия и правилата за експлоатацията є при нормални и при изключителни
условия;
7. начините за сигнализация;
8. периодичния контрол и проверките по
чл. 42;
9. действията на персонала при аварийни
спирания и при аварии и злополуки;
10. повредите, дефектите, аварийните ситуации и другите случаи, при които въжената
линия не трябва да бъде пускана в движение
или трябва незабавно или в определен срок
да бъде спряна;
11. правилата за безопасно товарене и
разтоварване на превозните средства на товарните въжени линии.
Чл. 37. (1) Ползвателят е длъжен да постави на видно място в станциите на въжените
линии по чл. 2, т. 1 – 3 най-малко две информационни табели, съдържащи правилата
за безопасност, които пътниците трябва да
спазват преди, по време и след превозването
им, включително при превозването на лица
с физически увреждания, деца и багаж.
(2) В местата, в които товарните въжени
линии преминават над местни пътища и над
пешеходни пътеки, ползвателят трябва да постави предупредителни надписи за опасност
от падащи предмети.
Чл. 38. (1) Ползвателят е длъжен да постави на посочените в приложение № 2 места
указателни, упътващи и забранителни знаци,
както и знаци за опасност с форма, цвят и
символи съгласно същото приложение.
(2) Указателните знаци по приложение № 2
имат квадратна форма, бял граничен кант,
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символи в бял цвят и син фон, с изключение
на знаци № 4 и 5, които имат зелен фон.
(3) Упътващите знаци по приложение № 2
имат кръгла форма, бял граничен кант, символи в бял цвят и син фон.
(4) Забранителните знаци по приложение № 2 имат кръгла форма, символи в черен
цвят, бял граничен кант, червена гранична
ивица и бял фон. Знаци № 26, 27, 28 и 30 имат
червена лента, диаметрално разположена
между горния ляв и долния десен квадрант.
(5) Знаците за опасност по приложение № 2
имат форма на равностранен триъгълник, една
от страните на който е хоризонтална, символи в черен цвят, жълт кант, черна гранична
ивица и жълт фон.
Чл. 39. Знаците по чл. 38 и обозначенията
върху тях трябва да имат такива размери,
че да са добре видими от зоните, в които са
поставени.
Чл. 40. Пътниците са длъжни да спазват в
зоните за качване и слизане и по трасето на
въжените линии указанията на обслужващия
персонал и знаците по приложение № 2.
Чл. 41. Ползвателят и обслужващият персонал не трябва да допускат:
1. превозването на пътници, чието състояние и поведение застрашава безопасността
на други хора или на въжената линия;
2. превозването посредством седалкови
пътнически висящи въжени линии на деца
с височина под 1,25 m, без придружител за
всяко дете, освен при превозване посредством
специално обезопасени за превоз на деца
седалки.
Ч л. 42. Ползват ел я т и обс л у ж ва щ и я т
персонал трябва да извършват периодичен
контрол и проверки на въжените линии по
ред, с периодичност и с методи, определени
в инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия и в инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
Чл. 43. (1) Проверките по чл. 42 са всекидневни, седмични, месечни, полугодишни и
на по-голям период съгласно БДС ЕN 1709.
Проверките трябва да се извършват, както
следва:
1. всекидневни проверки – извършват се
преди пускане в движение и при движение
на линията на празен ход (преди да започне
превозването на пътници) и включват:
а) проверка на средствата за свръзка и
сигнализация;
б) проверка на осигурителните вериги и
средства;
в) проверка на машините и съоръженията
в станциите;
г) проверка на положението на противотежестите и опъващите колички;
д) състоянието на заплетките и втулките;
е) измерване на спирачните пътища на
линията;
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ж) действието на резервното задвижване;
з) оглед на въжетата, хващачите и превозните средства при работна скорост;
и) оглед на трасето, стълбовете, ролковите
батерии и седалките;
2. седмичните проверки включват:
а) проверка на транспортното (теглещото)
въже при работна скорост;
б) проверка на фундаментните болтове;
в) проверка на отводняването на шахтите
на противотежестите;
г) движение на линията с резервното задвижване в продължение на 20 минути;
3. месечните проверки включват:
а) проверка на транспортното (теглещото)
въже при ревизионна скорост;
б) проверка на действието на осигурителните устройства, монтирани на стълбовете;
4. полугодишни проверки – извършват се
при подготовка на въжените линии за зимна,
съответно лятна експлоатация и включват:
а) проверка на превозните средства и
хващачите;
б) проверка на стълбовете за наличие на
пукнатини, деформации и разхлабени връзки;
в) проверка на заземяването и зануляването
на станциите и стълбовете;
г) проверка на състоянието на спасителните средства.
(2) Ползвателят и обслужващият персонал
не трябва да допускат по време на извършване
на периодичен контрол и на проверки да се
превозват пътници на въжените линии.
Чл. 44. След силни бури, лавини и други
бедствия в района на въжената линия обслужващият персонал трябва да извърши оглед на
трасето за наличието на паднали дървета,
излязло въже, закачено или неестествено
разположено превозно средство и други повреди, които биха застрашили безопасната
експлоатация на въжената линия.
Чл. 45. Резултатите от извършения периодичен контрол, проверките, огледите и изпитванията по чл. 43 и 44 трябва да се записват
в сменния дневник по чл. 35, т. 2.
Чл. 46. (1) Ползвателят на въжените линии
трябва да осигури извършването на периодичен
магнитно-индукционен контрол без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите
въжета от орган за контрол, акредитиран от
националния орган по акредитация или от
орган по акредитация, пълноправен член на
ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по
акредитация за съответната област.
(2) Контролът без разрушаване по ал. 1
трябва да се извърши и преди първото регистриране на въжените линии от органите за
технически надзор.
(3) Периодичността на контрола без разрушаване по ал. 1 трябва да се извърши
съгласно инструкцията за експлоатация на
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производителя, но в периоди, не по-големи от
12 месеца след пускането на въжената линия в
експлоатация, а след това – на всеки 6 години
за носещите въжета и на всеки 3 години за
транспортните и теглещите въжета.
(4) При видим дефект на носещите, транспортните или теглещите въжета и след извършено скъсяване, презаплитане или ремонт
ползвателят на въжените линии е длъжен да
осигури извършването на въжетата на магнитно-индукционен контрол без разрушаване
от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област.
Чл. 47. Контролът без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета на
въжените линии по чл. 2, т. 1 и 2, пуснати в
действие преди влизане в сила на Наредбата
за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и
подсистеми, трябва да се извършва съгласно
инструкцията за експлоатация на производителя на линията, но на периоди, не по-големи
от една година.
Чл. 48. Контролът без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета на
товарните въжени линии трябва да се извършва
съгласно инструкцията за експлоатация на
производителя на линията на периоди, не
по-големи от 3 години.
Чл. 49. (1) Ползвателят на въжените линии
по чл. 2, т. 1 – 3 трябва да осигури извършването на периодичен оглед на хващачите в
разглобено състояние.
(2) Броят на контролираните хващачи по
ал. 1 трябва да е съгласно инструкцията за
експлоатация на производителя на въжената
линия, но не трябва да е по-малък от 50 на
сто от общия брой на хващачите.
(3) Огледът по ал. 1 трябва да се извършва
на периоди, както следва:
1. на отделящи се хващачи – най-малко
веднъж на 3000 работни часа, но не по-рядко
от веднъж на 2 години; допуска се периодичността на контрола да бъде удължена до
4500 работни часа, но не по-рядко от веднъж
на 3 години, в случай че основните, носещите и функционалните части на хващачите са
външно достъпни;
2. на фиксирани х ващачи – най-ма лко
веднъж на 4500 работни часа, но не по-рядко
от веднъж на 3 години.
Чл. 50. (1) Ползвателят на въжените линии
по чл. 2, т. 1 – 3 трябва да осигури периодично
извършването на магнитно-прахов или ултразвуков контрол без разрушаване на хващачите.
(2) Броят на хващачите по ал. 1, на които трябва да бъде извършен контрол без
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разрушаване, трябва да се извърши съгласно
инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия, но не трябва да
бъде по-малък от 25 на сто от общия брой
на хващачите.
(3) Контролът по ал. 1 трябва да се извършва
на периоди, както следва:
1. на отделящи се хващачи – най-малко
веднъж на 9000 работни часа, но не по-рядко
от веднъж на 6 години;
2. на фиксирани хващачи – първият контрол трябва да бъде извършен най-късно след
18 000 работни часа, но след не повече от
12 години, а след това контрол трябва да се
извършва най-малко веднъж на 9000 работни
часа, но не по-рядко от веднъж на 6 години.
(4) При извършване на проверките по ал. 3
се проверява и състоянието на пружините на
хващачите.
(5) Не се допуска използване на хващачи
с повърхностни пукнатини, освен ако в инструкцията на производителя на въжената
линия е посочено друго.
Чл. 51. Ползвателят на товарни въжени
линии трябва да осигури извършването на
магнитно-прахов или ултразвуков контрол без
разрушаване на хващачите. Периодичността на
контрола и броят на контролираните хващачи
са съгласно инструкцията за експлоатация на
производителя на въжената линия.
Чл. 52. (1) Когато при проверките по чл. 49,
ал. 1 и чл. 50, ал. 1 се открият дефекти в хващачите, процентът на проверяваните хващачи
се увеличава, а сроковете на следващите проверки се скъсяват по преценка на органите
за технически надзор.
(2) Контролът на хващачите трябва да се
планира и извършва по график така, че в
сроковете по чл. 49, ал. 3 и чл. 50, ал. 3 да
бъдат проверени всички хващачи, включително състоянието на техните пружини.
(3) Ползвателят е длъжен да съхранява
графика по ал. 2 в досието по чл. 101.
Чл. 53. (1) Ползвателят на въжените линии
по чл. 2, т. 1 – 3 трябва да осигури извършването на контрол без разрушаване съгласно
методите, обхвата и в сроковете, предвидени
в инструкцията за експлоатация на производителя на:
1. валовете и осите на задвижващите и
обръщателните шайби;
2. носещите оси на ролковите батерии;
3. втулките за краищата на въжетата;
4. осите на краищата на въжето и на опъващите устройства.
(2) Контролът без разрушаване по ал. 1 на
носещите оси на ролковите батерии трябва да
се извършва най-малко веднъж на 2 години.
Чл. 54. Годността на контролираните съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 47, 48, чл. 49, ал. 1,
чл. 50, ал. 1, чл. 51, чл. 53, ал. 1 и чл. 59, т. 4
елементи се удостоверява със сертификати,
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издадени от орган за контрол, акредитиран
от националния орган по акредитация или от
орган по акредитация, пълноправен член на
ЕА и страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област. Ползвателят
на въжената линия съхранява сертификатите
в досието по чл. 101.
Чл. 55. (1) Ползвателят и обслужващият
персонал не трябва да допускат експлоатация
на товарна въжена линия, чиито елементи
имат деформации, пукнатини, корозия и други
дефекти с размери, превишаващи посочените
от производителя допустими стойности.
(2) Ако производителят им не е посочил
друго, ползвателят на товарна въжена линия
трябва да бракува елементите на металната
конструкция, когато:
1. в резултат на корозия са загубили 7 на
сто и повече от първоначалното си сечение;
2. имат 3 и повече пукнатини.
(3) Не се допуска експлоатация на товарна въжена линия, чиито валове и оси имат
пукнатини.
Чл. 56. Не се допуска заваряване на металните конструкции на въжената линия по
време на нейната експлоатация.
Чл. 57. Ползвателят на товарни въжени
линии не трябва да допуска:
1. превозване на хора в превозните средства;
2. натоварване на превозните средства над
изчислената от производителя товароподемност и превозване на товари с габарити извън
проектните;
3. увеличаване броя на превозните средства
над определения от производителя;
4. експлоатация на въжената линия при
скорост на вятъра, по-голяма от предписаната
от производителя.
Чл. 58. Ползвател ят на въжени линии
трябва да осигури извършването в срок не
по-рано от три месеца, но не по-късно от
шест месеца след пускането им в действие на:
1. оглед на заварките на металните конструкции за наличие на пукнатини;
2. проверка на стегнатостта на нитовете и
разглобяемите съединения на въжените линии;
3. оглед на строителните конструкции и
техните елементи, стълбовете, техните фундаменти и фундаментни болтове.
Чл. 59. Ползвателят на въжените линии
трябва да осигури извършването на:
1. проверка чрез разглобяване най-малко
веднъж на 6 години на количките на превозните средства и на механичните спирачки,
включително на захващащите спирачки, на
въжените линии по чл. 2, т. 1 и 3;
2. проверка на електрическите устройства
на въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3 в съответствие с изискванията на БДС EN 13243;
3. ежегоден оглед на строителните конструкции за:
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а) повреди вследст вие на зам ръ зване,
падащи камъни, лавини и земни свлачища;
б) пропуквания и други увреждания на
бетонните конструкции;
в) състоянието на фундаментите на стълбовете, фундаментните болтове и болтовете
на другите разглобяеми съединения;
г) здравината на укрепванията, подпорните строежи, дренажните системи, тунелите,
мостовете и другите строителни конструкции;
4. проверка най-малко веднъж в годината
на заземителните и мълниезащитните инсталации.
Чл. 60. За резултатите от проверките по
чл. 51, 58 и 59 ползвателят трябва да състави
протоколи, които да съхранява в досието по
чл. 101.
Раздел III
Експлоатация на въжената линия при изключителни условия
Чл. 61. (1) Когато инструкцията за експлоатация на производителя на въжената линия
не съдържа план за евакуация и правила за
експлоатация при изк лючителни условия,
ползвателят на въжената линия трябва да
разработи правила за експлоатация при изключителни условия, които да са съобразени
с изискванията на БДС EN 12397 и на този
раздел.
(2) Изключителни условия при експлоатация на въжената линия са:
1. внезапно спиране на въжената линия;
2. повреда на осигурително устройство;
3. повреда на средствата за свръзка и сигнализация;
4. повреда на резервното задвижване;
5. повреда на механични и електрически
съоръжения;
6. сила на вятъра, близка до максимално
допустимата за нормална експлоатация;
7. нощна експлоатация без осветление на
трасето и станциите;
8. наближаване на буря;
9. заснежаване и заледяване;
10. други произшествия, застрашаващи сигурността на пътниците и на въжените линии.
Чл. 62. (1) При повреда на което и да е
осигурително устройство въжената линия
трябва да продължи да работи с резервното
задвижване до извозване на качилите се
пътници.
(2) Ако е предвидено устройство за изключване на осигурителната верига, извозването
по ал. 1 се извършва с главния двигател.
Чл. 63. (1) При повреда на сигналната и/или
телефонната инсталация работата на въжената
линия трябва да продължи до извозване на
качилите се пътници.
(2) При едновремен но повреж да не на
осигурителната верига и на сигналната или
телефонната инсталация се действа съгласно
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изискванията на чл. 62, ал. 1 след осигуряване
на непрекъснато наблюдение на трасето.
Чл. 64. (1) При достигане на 75 на сто от
максимално предвидената от производителя
или от инструкцията за работа по чл. 36
скорост на вятъра персоналът на въжената
линия трябва непрекъснато да наблюдава
трасето, положението на въжетата върху опорите, преминаването на превозните средства
през ролковите батерии и разлюляването на
превозните средства. Ако скоростта на вятъра продължи да се увеличава, качването на
пътници се прекратява.
(2) При достигане на максимално допустима скорост на вятъра качилите се пътници
се доизвозват с намалена в съответствие с
инструкцията по чл. 36 скорост.
(3) При опасност от буря трябва да се прекрати качването на пътници на превозните
средства на въжените линии.
Чл. 65. Ръководителят на експлоатацията на въжената линия е длъжен да съобщи
незабавно на органите за технически надзор
по чл. 79, ал. 1 за всеки случай на евакуация
на пътници и за всяка повреда на въжената
линия, която има за последствие прекъсване
на експлоатацията є за повече от 24 часа.
Чл. 66. (1) На въжени линии, които не са
предназначени за ползване през тъмната част
на денонощието, не се допуска превозването
на пътници след астрономическото време, в
което залязва слънцето.
(2) Допуска се по преценка на ръководителя на експлоатацията на въжената линия
до един час след астрономическото време, в
което залязва слънцето, да бъдат доизвозени
насъбрали се в станцията на въжената линия
пътници.
Раздел IV
Норми за бракуване на въжета
Чл. 67. Въжетата на въжените линии се
бракуват съгласно нормите в този раздел, ако в
техническата документация на производителя
им не са посочени други норми.
Чл. 68. Не се допуска използването на
теглещи и транспортни въжета на въжените
линии по чл. 2, т. 1 – 3, когато:
1. намалението на напречното им сечение
спрямо първоначалното им сечение в проценти
е по-голямо от посоченото в приложение № 3;
2. броят на видимите външни скъсани телове е по-голям от посочения в приложение № 4;
3. на дължина една стъпка на въжето са
скъсани над 50 на сто от външните телове в
едно снопче от въжето;
4. измереният диаметър в заплетката на
въже при натоварено състояние на въжената
линия е по-малък от 90 на сто от номиналния
диаметър на въжето.
Чл. 69. Не се допуска използването на носещи въжета закрит тип на въжените линии
по чл. 2, т. 1, когато:
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1. относителното намаление на напречното
им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти е по-голямо от посоченото в
приложение № 5;
2. са скъсани две съседни външни тела или
два скъсани тела са разделени от един здрав
тел на дължина, по-малка от една стъпка на
въжето.
Чл. 70. Не се допуска използването на
опъващи въжета на въжените линии по чл. 2,
т. 1 – 3, когато:
1. относителното намаление на напречното
им сечение спрямо първоначалното им сечение в проценти е по-голямо от посоченото в
приложение № 6;
2. продължителността на експлоатацията
им достигне 12 години или 18 000 часа.
Чл. 71. Не се допуска закрепване в неподвижна втулка на край на въже на въжена
линия по чл. 2, т. 1 – 3, когато на дължина
една стъпка на въжето в посока от втулката
към въжето има скъсан тел или корозия.
Чл. 72. Не се допуска накрайниците на
въжетата на въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3
да се използват след следните срокове:
1. накрайник на теглещото въже, запълнен
с метал – след 4 години експлоатация;
2. накрайник на носещо въже или на
опъващо въже без допълнително опъващо
устройство – след 12 години експлоатация;
3. накрайник на носещо въже или на опъващо въже с допълнително опъващо устройство – след 15 години експлоатация.
Чл. 73. Не се допуска носещите въжета на
въжените линии по чл. 2, т. 1, чиито краища
са на закотвящи барабани, да се използват,
когато:
1. първата и втората навивка на въжето
имат относително намаление на напречното
сечение спрямо първоначалното сечение,
по-голямо от допустимото съгласно приложение № 4, или два съседни външни тела са
скъсани, или два скъсани тела са разделени
от един здрав тел на дължина, по-малка от
една стъпка на въжето;
2. третата навивка на въжето има относително намаление на напречното сечение
спрямо първоначалното сечение, по-голямо
от удвоените допустими стойности, посочени
в приложение № 5.
Чл. 74. Използването на теглещите и на
транспортните въжета на товарните въжени
линии трябва да се преустанови, когато относителното намаление на напречното им
сечение спрямо първоначалното им сечение
в проценти превиши допустимото, посочено
в приложение № 7.
Чл. 75. Използването на опъващите въжета на товарните въжени линии трябва да се
преустанови, когато относителното намаление на напречното сечение на въжето спрямо първоначалното му сечение в проценти

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

превиши допустимото намаление, посочено
в приложение № 8, или въжето е започнало
да се изважда от втулката на накрайника на
въжето.
Чл. 76. Използването на носещите въжета
закрит тип на товарните въжени линии трябва
да се преустанови, когато:
1. относителното намаление на напречното
им сечение спрямо първоначалното им сечение е по-голямо от 24 на сто на контролна
дължина на въжето 70 d;
2. са скъсани повече от 30 на сто от
външните телове на контролна дължина на
въжето 70 d;
3. скъсан тел излиза извън напречното
сечение на въжето.
Раздел V
Обследване на аварии и злополуки
Чл. 77. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на въжена
линия, ползвателят е длъжен да уведоми незабавно регионалния отдел на ГД „ИДТН“ и до
пристигането на служителите на ГД „ИДТН“
да вземе мерки за оказване на помощ на
пострадалите и за предотвратяване на понататъшното развитие на аварията.
(2) Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията
или злополуката, до идване на служителите
на ГД „ИДТН“, когато това не крие опасност
за развитие на аварията или за възникване на
нова злополука. Когато се наложи изменение
на обстановката, ползвателят представя на
служителите на ГД „ИДТН“ писмена справка
за извършените изменения и за причините,
наложили това.
Чл. 78. Служителите на ГД „ИДТН“ обследват причините за възникването на аварията или злополуката и съставят протокол
за резултатите от обследването.
Г л а в а

п е т а

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I
Общи положения
Чл. 79. Органи за технически надзор на
въжените линии са:
1. председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
чрез ГД „ИДТН“;
2. лица и структурно обособени части на
предпри яти я или организации, пол у чили
лицензия от председателя на Д АМТН по
реда на Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър
на съоръженията, приета с Постановление
№ 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от
2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г.,
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бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.).
Чл. 80. (1) Инвестиционното проектиране,
разрешаването на строителството, изграждането и въвеждането в експлоатация на въжените
линии, включително след основен ремонт и
преместване, се извършват по реда на Закона
за устройство на територията.
(2) Инвестиционните проекти за въжените
линии се одобряват след заверка на органите
за технически надзор, като инвестиционният
проект, който се представя за заверяване,
трябва да съдържа:
1. географска карта в мащаб най-малко
1:25000, показваща местоположението на
въжената линия, на която са нанесени и
намиращите се в непосредствена близост до
линията или пресичащи я въжени линии,
електропроводи, пътища, жп линии и други
съществуващи съоръжения и обекти;
2. надлъжен профил на въжената линия
в мащаб, не по-малък от 1:1000, разработен
въз основа на геодезично заснет надлъжен
профил на терена, с нанесени:
а) коти на терена;
б) въжени линии, писти, електропроводи,
пътища, жп линии и други съществуващи
съоръжения и обекти, намиращи се под или
в близост до трасето на въжената линия;
в) хоризонтални разстояния между стълбовете;
г) най-малките и най-големите разстояния
от земята до превозните средства;
д) крайни положения на провисване на
въжетата за отделните междустълбия;
е) номерата, височината и нак лона на
стълбовете;
ж) тип и конфигурация на ролковите батерии;
з) напречни сечения в специфични точки
от трасето;
3. обяснителна записка, включваща и изчисления на надлъжния профил и строителните
конструкции;
4. чертеж и на станциите, съдържащи:
разстояния от съоръженията на станциите
до околни обекти, начина на оформяне на
терена и подходите;
5. анализ за безопасността на съоръжението в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредбата
за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства
и подсистеми – за въжените линии по чл. 2,
т. 1 – 3;
6. доклад за безопасност в съответствие
с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за съществените
изисквания към въжените линии за превоз на
хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми – за
въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3;
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7. доклад за безопасност съгласно чл. 16 за
въжени линии, които се преместват от едно
място на друго.
(3) На заверяване подлежат проектните
части на инвестиционните проекти към фаза
технически и/или работен проект, които се
отнасят до инфраструктурата и монтирането
на въжените линии.
(4) Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите по ал. 2 и
в 30-дневен срок от получаването им заверяват проектите или мотивирано отказват
да ги заверят.
(5) Органите за технически надзор заверяват
с подпис и печат проектите по ал. 2, когато
предвидените проектни решения съответстват
на изискванията на наредбата, а когато не
съответстват, органите за технически надзор
мотивират писмено отказите си.
Чл. 81. (1) Ремонтът на въжените линии
се извършва по техническа документация със
съдържание съгласно чл. 23, ал. 1, заверена в
30-дневен срок от получаването є от органите
за технически надзор за съответствието є с
изискванията на наредбата и стандартите,
приложени при изграждането им.
(2) Когато техническата документация по
ал. 1 се отнася за ремонт на въжени линии,
произведени преди влизането в сила на наредбите по чл. 7 ЗТИП, органите за технически
надзор проверяват и заверяват документацията за съответствието на въжените линии
с изискванията на нормативните актове и
приложимите стандарти, които са били в сила
към момента на производството им.
Раздел II
Регистриране на въжени линии
Чл. 82. (1) Ползвателите на въжени линии
са длъжни след монтирането им, но преди
пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.
(2) Ползвателите на въжени линии, които
подлежат на технически надзор от органа
по чл. 79, ал. 1, са длъжни да ги регистрират пред съответните регионални отдели на
ГД „ИДТН“.
(3) Ползвателите на въжени линии, които
подлежат на технически надзор от органа по
чл. 79, ал. 2, са длъжни да ги регистрират
пред избран от тях орган.
Чл. 83. (1) Първото регистриране на въжените линии се извършва по писмено заявление
на ползвателите им, подадено на хартиен
носител или по електронен път, в което се
посочват данни:
1. идентифициращи ползвателя;
2. за мястото, където е монтирана въжената линия;
3. за производителя и за лицето, което е
монтирало въжената линия.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
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1. за въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3:
а) ревизионна книга;
б) техническата документация по чл. 42,
ал. 5 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора
и оценяване на съответствието на техните
предпазни устройства и подсистеми;
в) декларации за съответствие на предпазните устройства и подсистемите съгласно
Наредбата за съществените изисквания към
въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни
устройства и подсистеми;
г) инструкцията на производителя за монтиране, експлоатация, ремонт и поддържане
на въжената линия;
д) протоколи от извършена проверка на
заземителната и мълниезащитната инсталация
от орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган
по акредитация, пълноправен член на ЕА и
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област;
е) док у мент за магнитно-инд у к ционен
контрол без разрушаване на носещите, транспортните и теглещите въжета от орган за
контрол, акредитиран от националния орган
по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по
Многостранното споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
съответната област;
ж) копия от заверения проект по чл. 80,
ал. 2;
з) копие от плана за евакуация и от правилата за експлоатация на въжената линия
при изключителни условия по чл. 61, ал. 1;
2. за въжени линии по чл. 2, т. 1 и 3, които
се преместват от едно място на друго – реви
зионна книга, документите по чл. 83, ал. 2, т. 1,
букви „а“, „д“, „е“, „ж“ и „з“, документите по
чл. 9 и документи от извършения контрол без
разрушаване на елементите по чл. 19, 20 и 21;
3. за товарни въжени линии:
а) ревизионна книга;
б) техническа документация на производителя;
в) инструкцията на производителя за монтиране, експлоатация, ремонт и поддържане
на въжената линия;
г) декларации за съответствие със съществените изисквания съгласно Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на машините – за вградените във
въжената линия машини.
Чл. 84. (1) Заявленията за регистриране и
приложените към тях документи по чл. 83 се
проверяват от органите за технически надзор
в срок 20 дни от получаването им.
(2) Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените
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документи и/или несъответствия на декларациите за съответствие, органите за технически
надзор регистрират въжената линия. Отказът
за регистрация се мотивира писмено.
Чл. 85. Лицето, което е монтирало въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3, е длъжно да
предостави на нейния ползвател документите
по чл. 83, ал. 2, т. 1, букви „б“ – „д“.
Чл. 86. Ползвателят е длъжен да уведоми
органа за технически надзор, пред когото е
регистрирал въжената линия, за всяко преустройство на линията и да му представи
следните документи:
1. обяснителна записка за извършените
промени;
2. техническата документация по чл. 24, по
която е извършено преустройството;
3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при
преустройството;
4. декларации за съответствие на монтираните при преустройството и на преустроените предпазни устройства и подсистеми на
въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3 и на вградените машини в товарните въжени линии
със съществените изисквания, определени в
приложимите за тях наредби по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 87. (1) При промяна на ползвателя на
въжената линия новият ползвател е длъжен в
10-дневен срок от настъпване на промяната да
уведоми за нея органа за технически надзор,
който е регистрирал съоръжението.
(2) Предишният ползвател по ал. 1 е длъжен
да предаде на новия ползвател ревизионната
книга на въжената линия и досието по чл. 101.
Чл. 88. (1) Ползвателят по всяко време
може да промени органа по чл. 79, т. 2, който
осъществява техническия надзор на въжената
линия, като регистрира въжената линия пред
новоизбрано лице по чл. 79, т. 2 и му предостави досието по чл. 101.
(2) В случай на промяна по ал. 1 ползвателят отправя до органа по чл. 79, т. 2, който
първоначално е регистрирал въжената линия,
писмено искане за предоставяне на досието
по чл. 101, което съхранява. Органът е длъжен да предостави досието в 7-дневен срок
от получаване на искането.
Чл. 89. Когато въжената линия не е експлоатирана повече от една година или се спира
окончателно от експлоатация, в 10-дневен
срок ползвателят є е длъжен да уведоми за
това органа за технически надзор, пред който
линията е регистрирана.
Чл. 90. Органите за технически надзор по
чл. 79, т. 2 уведомяват всяка година до 31 януари ГД „ИДТН“ за броя, местонахождението,
техническите характеристики и ползвателя
на регистрираните и снетите от регистрация
през предходната година въжени линии, както
и за общия брой на регистрираните от тях
въжени линии.
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Раздел III
Технически прегледи и проверки
Чл. 91. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
въжените линии:
1. първоначален – след регистрирането им;
2. периодичен – веднъж на 12 месеца;
3. периодичен с изпитване – веднъж на
4 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от
една година;
6. след ремонт или подмяна на носещи
конструкции, носещи елементи, задвижващи
механизми, въжета, подсистеми или предпазни
устройства и при скъсяване на въжета;
7. след преместване на друго място;
8. по искане на ползвателя;
9. внезапни.
(2) За извършване на техническите прегледи
по ал. 1, т. 1 – 8 ползвателите на въжени линии
са длъжни да отправят писмено заявление
на хартиен носител или по електронен път
до органите за технически надзор, които са
регистрирали въжените линии. Прегледите се
извършват в триседмичен срок от получаване
на заявлението.
(3) Датите за извършване на техническите
прегледи по ал. 1, т. 1 – 8 в срока по ал. 2 се
определят от органите за технически надзор и
се съобщават най-малко 5 дни предварително
на ползвателя на въжената линия.
(4) Техническите прегледи по ал. 1, т. 1 – 8
се извършват в присъствието на ползвателя на
въжените линии и на лицето по чл. 32, т. 6.
(5) След всеки технически преглед органът
по чл. 79, т. 2 поставя върху въжената линия,
близо до табелката на производителя стикер,
върху който е записан регистрационният номер
на органа, извършил техническия преглед,
датата на извършване на прегледа и годината,
през която трябва да се извърши следващият
периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде
здраво закрепен, а обозначенията върху него
трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими.
Чл. 92. Ползвателят е длъжен да осигури
на служителите на ГД „ИДТН“ всички необходими за извършването на техническите
прегледи калибрирани средства за измерване,
инструменти, контролни тежести, електроенергия, обслужващ персонал и лични предпазни средства.
Чл. 93. (1) При първоначалния технически
преглед по чл. 91, ал. 1, т. 1 на въжените линии
органите за технически надзор извършват:
1. проверка за наличието на маркировка за
съответствие на предпазните устройства – за
въжените линии по чл. 2, т. 1 – 3;
2. проверка за съответствието на въжената
линия с документите, представени при нейното
регистриране пред органите за технически
надзор;
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3. проверка за наличието на маркировка
за съответствие на машините, вградени във
въжените линии по чл. 2, т. 4;
4. визуален преглед на въжената линия,
включително на трасето и станциите;
5. функционална проверка на действието
на механизмите посредством включване на
главното и на резервното задвижване на въжената линия;
6. проверка на действието и настройката
на предпазните устройства;
7. проверка на състоянието на въжетата,
техните заплетки и краища и на релсите – за
въжените линии по чл. 2, т. 3;
8. проверка на воденето на транспортните
въжета по трасето на въжената линията и в
станциите;
9. проверка на състоянието на опъващите
устройства;
10. проверка на състоянието на хващачите,
свързването им към теглещото или транспортното въже и връзката им с носачите или
тегличите;
11. проверка на функционирането на всички
спирачни системи с главното и с резервното
задвижване при най-неблагоприятни условия;
12. проверка на състоянието на фундаментите, скрепителните елементи и стълбовете;
13. проверка на изправността на превозните средства и тегличите и тяхното безопасно
преминаване през станциите;
14. проверка на изправността и функционирането на средствата за свръзка и сигналните
устройства;
15. проверка на наличието и на състоянието на спасителните средства, на правилното
им използване от персонала и на местата за
съхранението им съгласно плана за евакуация
и спасяване;
16. проверка на състоянието на маршрутите
за извеждане на пътниците при евакуация;
17. следните проверки, ако в инструкцията
на производителя не е записано друго:
а) на скивлековете – проверка на работата
на скивлека при максимална скорост и на
ненатоварен скивлек в продължение на 5 часа;
б) на пътнически висящи въжени линии
с фиксирани хващачи, пътнически висящи
въжени линии с реверсивно движение и фуникуляри:
аа) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение
на 20 часа с ненатоварени превозни средства;
бб) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение
на 5 часа с максимално натоварени превозни
средства;
вв) проверка на работата на въжената линия
с резервното задвижване най-малко за един
работен цикъл;
в) на пътнически висящи въжени линии с
освобождаващи се по време на работа хващачи:
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аа) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение
на 50 часа с ненатоварени превозни средства;
бб) проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение
на 5 часа с максимално натоварени превозни
средства;
вв) проверка на работата на въжената линия
с резервното задвижване най-малко за един
работен цикъл.
(2) При проверките по ал. 1 се проверява
и работата на спирачките, включително на
системите за управление и контрол.
Чл. 94. При периодичните тех ническ и
прегледи по чл. 91, ал. 1, т. 2 органите за
технически надзор извършват:
1. проверките по чл. 93, ал. 1, т. 1 – 17;
2. проверка на документираните в сменния
дневник по чл. 35, т. 2 резултати от извършените от ползвателя контрол и проверки;
3. проверка на документите по чл. 54 и 60.
Чл. 95. (1) При техническите прегледи
по чл. 91, ал. 1, т. 3 – 7 на въжените линии
по чл. 2, т. 1 – 3 се извършват проверките и
изпитванията по чл. 93.
(2) При техническите прегледи по чл. 91,
ал. 1, т. 3 – 7 на товарните въжени линии се
извършват проверките и изпитванията по
чл. 93, т. 2 – 4 и изпитвания с натоварване
съгласно инструкцията за експлоатация на
производителя.
Чл. 96. (1) Внезапни технически прегледи
по чл. 91, ал. 1, т. 9 се извършват само от
органа по чл. 79, т. 1 за всички въжени линии
независимо от това в коя точка от приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията попадат.
(2) Внезапни технически прегледи могат
да се извършват:
1. при проверките по чл. 42, ал. 1 или
чл. 34б, ал. 1 ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на периодичните технически прегледи по чл. 91,
ал. 1, т. 2 и 3 са изтекли и не е постъпило
заявление по чл. 91, ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки
с въжени линии;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи,
граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49,
ал. 1 ЗТИП;
6. преди изтичането на сроковете по чл. 91,
ал. 1, т. 2 и 3, когато резултатите от предходните технически прегледи показват, че има
предпоставки за появяване на дефекти, които
ще застрашат безопасната експлоатация на
съоръжението.
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Чл. 97. (1) След извършване на първоначалния технически преглед и при положителни
резултати от проверк ите и изпитвани ята
органите за технически надзор заверяват с
подпис и печат ревизионната книга, предават
я на ползвателя за съхранение и издават акт
за първоначален технически преглед, който
съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;
3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация;
4. срока за извършване на периодичен
технически преглед.
(2) Актът по ал. 1 се предоставя на ползвателя срещу подпис.
Чл. 98. (1) Органите за технически надзор
записват резултатите от техническите прегледи
по чл. 91, ал. 1, т. 2 – 9 на въжените линии
в ревизионните им книги, като попълват ревизионен акт, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или техническата документация
на въжената линия;
3. заключение за годността на въжената линия за по-нататъшна безопасна експлоатация
и при какви условия може да се експлоатира;
4. срока за следващия периодичен преглед.
(2) Ползвателите са длъжни да предоставят
ревизионните книги на въжените линии при
поискване от органите за технически надзор.
(3) Служителите на ГД „ИДТН“ могат да
записват в ревизионните книги предписанията
по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.
(4) Когато при техническите прегледи по
чл. 91, ал. 1 органите за технически надзор
по чл. 79, т. 2 установят, че въжената линия
не е годна за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за
това регионалния отдел на ГД „ИДТН“ в срок
до два дни от датата на извършения преглед.
Чл. 99. (1) Служителите на ГД „ИДТН“
извършват следните внезапни проверки на
всички въжени линии независимо от това в
коя точка от приложение № 1 към Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензии
за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията попадат:
1. за наличието на обучен персонал с необходимата квалификация;
2. за съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане
и ремонт на въжените линии с изискванията
на наредбата;
3. за наличието и правилното водене на
документацията, която трябва да се води и
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съхранява на въжените линии във връзка с
устройството и безопасната им експлоатация;
4. за това дали въжените линии са регистрирани и дали са им извършени първоначален
и периодични технически прегледи;
5. за промени в устройството на въжената
линия, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата
документация на производителя;
6. за наличие на неизправност или повреда
при работата на въжената линия.
(2) За резултатите от извършените проверки
по ал. 1 служителите на ГД „ИДТН“ съставят
протокол, в който записват:
1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или с техническата документация
на съоръженията;
2. заключение за годността за безопасна
експлоатация на съоръжението;
3. принудителните административни мерки
по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.
Чл. 100. (1) Служителите на ГД „ИДТН“
писмено разпореждат спиране на експлоатацията на въжените линии, когато:
1. не са регистрирани пред органите за
технически надзор;
2. предпазните устройства нямат нанесена
маркировка за съответствие съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП, когато това
се изисква;
3. в акта за първоначален техническ и
преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че въжената линия не е годна за
безопасна експлоатация;
4. на въжените линии не е извършен технически преглед съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 – 7;
5. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна
експлоатация и/или са констатирани повреди
или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на въжената линия.
(2) Разпореждането по ал. 1 може да бъде
вписано в акта за първоначален технически
преглед или в ревизионната книга на въжената
линия или да се съдържа в писмена заповед.
(3) След отстраняване на причините, поради които въжените линии са били спрени
от експлоатация, служителите на ГД „ИДТН“
разрешават експлоатацията им с писмена
заповед или с вписване в ревизионната книга.
Чл. 101. (1) Органите за технически надзор
и ползвателите на въжените линии съставят
досие на всяка въжена линия и го съхраняват
през целия срок на експлоатация на въжената
линия. Досието съдържа:
1. документите, представени при регистрацията;
2. актовете за технически прегледи и други
документи, издадени от органите за технически надзор;
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3. чертежи, изчисления, протоколи, сертификати от извършени изпитвания и документи
за извършени ремонти или преустройства;
4. други документи, за които в наредбата
е предвидено да се съхраняват в него.
(2) Органите за технически надзор и ползвателите на въжените линии трябва да съхраняват досието по ал. 1 на бракувана въжена
линия за срок 6 месеца след бракуването є.
Г л а в а

ш е с т а

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА
ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ
НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
Чл. 102. (1) Лицата, които кандидатстват
за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП
за извършване на дейности по поддържане,
ремонтиране и преустройване на въжени
линии, трябва да отговарят на изискванията
на чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗТИП, както и:
1. да разполагат със следния нает по трудово правоотношение персонал:
а) лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „бакалавър“ по машинна или електротехническа специалност
от област на висшето образование „Технически науки“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, което в курса на обучението е
изучавало предмети, свързани с устройството,
ремонта и експлоатацията на въжени линии,
отделни техни агрегати, механизми и възли,
което да ръководи и контролира извършването
на дейността;
б) лица с професия „машинен монтьор“
или „електромонтьор“;
в) заварчик с правоспособност „заварчик на
тръби“ и/или „заварчик на листов материал“,
притежаващ сертификат, издаден от орган по
сертификация на персонал за изпълнение на
неразглобяеми заварени съединения, акредитиран от националния орган по акредитация
или от орган по акредитация, пълноправен
член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите
по акредитация за съответната област;
2. да притежават:
а) приложимите стандарти за въжените
линии, които ще поддържат, ремонтират или
преустройват;
б) процедури за поддържане, ремонтиране
и/или преустройване на въжени линии, съдържащи реда за осъществяване на дейността, контрола за спазване на изискванията на
проектите, технологичната документация и
наредбата;
3. да разполагат със:
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а) хидравлични и механични приспособления и инструменти за:
аа) разглобяване на хващачи на превозни
средства;
бб) изпитване приплъзването на хващачите;
вв) преместване мястото на захващане на
фиксираните хващачи по транспортното въже;
гг) контролиране силата на захващане на
фиксираните и на освобождаваните по време
на работа хващачи към транспортното въже;
дд) повдигане на транспортното въже за
смяна и контрол на ролка и поставянето му
на място при дерайлиране;
ее) сменяне на бандажи на ролките;
жж) проверка на опъването на ремъците
в станциите;
б) шаблони за настройване на местата
на захващане на отделящия се хващач към
транспортното въже, за допустимото износване
на бандажите и за настройване на блендиизключвателите;
в) технически средства за заплитане и
скъсяване на транспортното въже – стяги
със сменяеми вложки за различни диаметри
на въжето, полиспасти, отклонителни ролки
и барабани;
г) въжени или верижни тирфори и полиестерни и метални сапани с различна товароподемност;
д) бормашина, ъглошлайф, заваръчен апарат, шлосерски инструменти, измервателни
уреди за геометрични размери;
е) средства за измерване на напрежение,
сила и съпротивление на електрическия ток;
ж) радиостанции;
з) манометър с клас на точност 1,0;
4. персоналът по т. 1 трябва да познава
и правилно да прилага процедурите по т. 2,
буква „б“.
(2) Допуска се лицата от персонала по
ал. 1, т. 1 да не са наети по трудово правоотношение, когато:
1. са неограничено отговорни съдружници,
когато заявителят е събирателно или командитно дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и е
включен в персонала по ал. 1, т. 1.
Чл. 103. (1) Лицата по чл. 102, ал. 1 подават
до председателя на ДАМТН чрез регионалните
отдели на ГД „ИДТН“ писмено заявление на
хартиен носител или по електронен път, в
което посочват дейностите и видовете, типа
и техническите характеристики на въжените
линии, за които кандидатстват.
(2) В заявлението по ал. 1 се вписват
единният идентификационен код (ЕИК) на
лицето според търговския регистър и името
на законния му представител и към него се
прилагат:
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1. копия от трудовите договори и длъжностните характеристики на персонала по
чл. 102, ал. 1, т. 1;
2. копия от документите за образование
на персонала по чл. 102, ал. 1, т. 1, букви „а“
и „б“;
3. копие от дружествения договор – в случаите по чл. 102, ал. 2;
4. копия от документите за правоспособност
и сертификатите на заварчиците по чл. 102,
ал. 1, т. 1, буква „в“;
5. списък на стандартите по чл. 102, ал. 1,
т. 2, буква „а“;
6. процедурите за работа по чл. 102, ал. 1,
т. 2, буква „б“;
7. списък на апаратурата, машините, уредите и съоръженията по чл. 102, ал. 1, т. 3;
8. документ за платена държавна такса по
чл. 19 от Тарифа № 11 за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона
за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10
от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19,
27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г.,
бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33
от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
Чл. 104. (1) В срок 15 дни от получаване на
заявлението по чл. 103, ал. 1 служителите на
регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват
проверка на приложените документи.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи липса на някой от документите по
чл. 102, ал. 2, на заявителя се дава възможност допълнително да ги представи в срок
не по-дълъг от 15 дни. Указанията за допълнително представяне на документи могат
да се съобщават по реда на чл. 61, ал. 3 от
Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен на посочения
от него адрес. Служителите на регионалния
отдел на ГД „ИДТН“ проверяват допълнително представените документи в срок 7 дни
от получаването им.
(3) Когато при проверката по ал. 1 или
2 не се установи несъответствие с някое от
изискванията по чл. 102, в срок 15 дни от
приключването є служителите на регионалния отдел на ГД „ИДТН“ извършват проверка
намясто на заявителя.
(4) За резултатите от проверките по ал. 1 – 3
се съставя протокол, който в 5-дневен срок от
приключването на последната проверка началникът на регионалния отдел на ГД „ИДТН“
представя на председателя на ДАМТН или
на оправомощено от него длъжностно лице
от ГД „ИДТН“.
(5) В 10-дневен срок от получаване на
протокола по ал. 4 председателят на ДАМТН
или оправомощено от него длъжностно лице
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от ГД „ИДТН“ вписва заявителя в регистъра
по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издава удостоверение
за вписването му, когато заявителят отговаря
на изискванията по чл. 102, или мотивирано
отказва регистрацията, когато заявителят не
отговаря на изискванията по чл. 102.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Втулка“ е метален детайл с коничен
отвор, в който се закрепва по специален начин
краят на стоманено въже.
2. „Главно задвижване“ е съвкупност от
двигатели със съответно енергийно захранване, предавателни механизми, управление и
устройства за безопасност, както и спирачките,
които се изискват за осигуряване на нормална
експлоатация на въжената линия.
3. „Декларация за съответствие“ е декларацията, с която се удостоверява съответствието
на предпазните устройства и подсистемите на
въжените линии със съществените изисквания
на приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП или
съгласно националното законодателство на
друга държава – членка на Европейския съюз,
или държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, с
което се въвеждат приложимите директиви
от „Нов подход“.
4. „Експлоатация на въжена линия при
изключителни условия“ е режим на работа на
въжената линия, при който някое от условията
за нормална експлоатация не е изпълнено.
5. „Експлоатация на въжена линия при
нормални условия“ е режим на работа на
въжената линия, когато са изпълнени следните условия:
а) въжената линия е в изправност и обслужващият персонал е на местата си;
б) времето, видимостта и други външни
условия не изискват предприемане на допълнителни предпазни мерки;
в) сигурността на пътниците не е застрашена;
г) основното задвижване е в изправност.
6. „Задвижваща шайба“ е шайба, която
предава движението от задвижването на теглещото или на транспортното въже.
7. „Закотвящ барабан“ е барабан, върху
който е закрепен краят на навито върху него
неподвижно въже.
8. „Заплетка“ е мястото, в което са присъединени един към друг краищата на стоманено въже/въжета посредством преплитане
помежду им на снопчета телове, от които е
съставено въжето/въжетата.
9. „Захващаща спирачка“ е спирачка, монтирана на превозното средство на въжената
линия, предназначена за спирането му по
линията.
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10. „Зона за качване и слизане“ са специално предвидени места за качване и слизане
на пътниците от превозните средства на въжените линии.
11. „Зона на въжената линия“ е район с
граници, отстоящи на 1 m от проекцията
върху терена на разлюлените на 0,2 rad навън
от оста на линията превозни средства и на
5 m от габаритите на сградите на станциите.
12. „Кабина“ е закрито или полузакрито
превозно средство, в което пътниците пътуват
седнали или правостоящи.
13. „Количка на превозно средство“ е
съставна част на превозното средство на
двувъжена линия, която съставна част има
ходови колела, с които се движи по едно или
повече носещи въжета, и посредством носач
е свързана с кабината.
14. „Котва“ е съставна част на теглича с
т-образна форма, която е в непосредствен
контакт с пътника.
15. „Максимална скорост“ е най-голямата
скорост на теглещото или на транспортното
въже при установено движение на главното
задвижване на въжените линии, на които
скоростта може да се регулира.
16. „Наземни въжени железници (фуникуляри)“ са въжените линии по § 1, т. 1, буква „а“
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства
и подсистеми.
17. „Накрайник на въже“ е край на въже,
закрепен в неподвижна втулка, подложен на
въздействието на сила на опън.
18. „Номинален диаметър на въжето“ (d) e
специфицираният външен диаметър на въжето,
който е цяло число, приблизително свързано
с производствените размери.
19. „Носач“ е съставна част на превозно
средство на висяща въжена линия, свързваща
кабината, седалката или коша с количката или
с хващача на превозното средство.
20. „Носещо въже“ е въже, което носи
превозните средства, придвижващи се по него
посредством количка.
21. „Обръщателна шайба“ е шайба, която
обръща посоката на движение на теглещото
или на транспортното въже.
22. „Опъващо въже“ е въже, свързващо
незакотвения край на носещо въже или шайба
на теглещо/транспортно въже с опъващата
тежест или опъващото устройство.
23. „Опъващо устройство“ е устройство,
всички съставни части на което се използват за поддържане на силата на опъване на
носещото или на теглещото (транспортното)
въже в рамките на предварително определени
граници.
24. „Ос на въжената линия“ е линията,
свързваща вертикалните оси на главите на
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стълбовете на нивото на носещото (транспортното) въже.
25. „Отделящ се хващач“ е хващач, който
по време на движение на превозното средство
в станцията се освобождава от въжето.
26. „Паничка“ е съставна част на теглича,
оформена като диск, която е в непосредствен
контакт с пътника.
27. „Превозно средство“ е съставна част на
висяща въжена линия или наземна въжена
железница, в която се превозват пътници.
Превозни средства са кабини, седалки, вагони
и кошове.
28. „Предпазен парапет“ е устройство,
монтирано на седалка, което предпазва пътниците по време на пътуване от изпадане и
се отваря за качване и слизане в станциите.
29. „Преустройство на въжена линия“ е
изменение на конструкцията или на задвижването на въжената линия или изменение
на електрическата схема за управлението є
или на елементи от нея, с което се променят
техническите є характеристики и се повишават или се преразпределят натоварванията в
елементите є. Понятието е относимо само
към въжени линии, произведени преди влизането в сила на Наредбата за съществените
изисквания към въжените линии за превоз
на хора и оценяване на съответствието на
техните предпазни устройства и подсистеми.
30. „Пътнически висящи въжени линии“
са въжените линии по § 1, т. 1, буква „б“ от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни устройства
и подсистеми.
31. „Резервно задвижване“ е задвижваща
система, различна от тази на главното задвижване, която може при необходимост да
замести главното задвижване и да осигури
експлоатация на въжената линия при намален
капацитет, но със същата степен на безопасност
както при нормална експлоатация.
32. „Ролкова батерия“ е група от подредени
една след друга ролки, включително тяхната
поддържаща конструкция, която служи за водене на теглещото или на транспортното въже.
33. „Сапан“ е вид товарозахващащо приспособление съгласно § 1, т. 4 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
машините, изработено от текстилни ленти,
въжета или вериги и предназначено за окачване на товари към повдигателни съоръжения.
34. „Седалка“ е открито или полузакрито
превозно средство с едно или с няколко места,
в което пътниците пътуват седнали.
35. „Скивлекове“ са въжените линии по § 1,
т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания
към въжените линии за превоз на хора и оценяване съответствието на техните предпазни
устройства и подсистеми.
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36. „Скипът“ е специално подготвена ивица
на снежната покривка под теглещото въже,
която се използва от теглените скиори за
придвижване.
37. „Станция“ е сграда или конструкция,
в която са разположени техническите съоръжения на въжена линия и площадките и
местата за качване и слизане.
38. „Теглещо въже“ е въже, което е предназначено да придвижва превозните средства,
свързани с него, без да ги носи.
39. „Теглич“ е устройство за теглене на
един или няколко пътници.
40. „Тирфор“ е ръчно задвижвано механично
устройство за повдигане на товари с помощта
на въже или верига.
41. „Товарна въжена линия“ е въжена линия,
предназначена за превозване само на товари.
42. „Транспортно въже“ е въже, което е
предназначено да придвижва и да носи превозните средства, свързани с него.
43. „Фиксиран хващач“ е хващач, който по
време на движение на превозното средство
остава постоянно свързан с въжето.
44. „Хващач“ е устройство, осигуряващо
връзка между теглещото или транспортното
въже и превозното средство, което обхваща
въжето и прилага достатъчна сила, за да предотврати приплъзване на превозното средство.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Устройството на въжените линии,
пуснати в действие преди 1 януари 2007 г.,
трябва да съответства на заверената им от
органите за технически надзор техническа
документация.
§ 3. Член 10 не се прилага за въжените
линии, които се преместват от едно място
на друго, за които е издадено разрешение за
строеж и монтажът им на новото място е
започнал преди влизането в сила на наредбата.
§ 4. Лицата, които преди влизането в сила
на наредбата са вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 ЗТИП като лица, извършващи поддържане, ремонтиране и/или преустройване на
въжени линии по чл. 2, трябва да приведат
дейността си в съответствие с изискванията
на чл. 102 не по-късно от една година след
влизането в сила на наредбата.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Приложение № 1
към чл. 18
Максимално допустимо
намаление в металното
сечение

Референтна
дължина

15 %

500 d

6 %

30 d

5 %

6 d
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Група А. Указателни знаци
№ 1
„Скивлек с единичен теглич – на
самообслужване“
Ползване: на достъпа към зоната
за качване.

№ 2
„Скивлек с двоен теглич – на
самообслужване“
Ползване: на достъпа към зоната за качване.

№ 3
„Транспортна лента“
Ползване: на достъпа към зоната
за качване на седалковите въжени линии с транспортна лента.

№ 4
„Място за оказване на първа
помощ“
Ползване: към маркировката за
мястото за оказване на първа
помощ.

№ 5
„Телефон за спешни обаждания“
Ползване: към маркировката за
телефона за спешни обаждания.

Група Б. Упътващи знаци
№6
„Отворете предпазителя“
Поставяне: в началото на станцията за пристигане на седалките – при седалковите въжени
линии, съответно не преди началото на предпазната мрежа или
на зоната с намалено разстояние.

№ 7
„Затворете предпазителя“
Поставяне: непосредствено след
зоната на качване на седалката – при седалковите въжени
линии.

№8
„Повдигнете предпазния парапет“
Поставяне: в началото на станцията за пристигане на седалките – при седалковите въжени
линии, съответно не преди началото на предпазната мрежа или
на зоната с намалено разстояние.

№ 9
„Свалете предпазния парапет“
Поставяне: непосредствено след
зоната на качване на седалката – при седалковите въжени
линии.

№ 10
„Повдигнете върховете на ските“
Поставяне: преди слизането от
седалките за превоз на скиорите.

№ 11
„Следвайте предписаната посока“
Поставяне: при всички типове
съоръжения за показване на
посок ата, коя т о п ът н и ц и т е
трябва да следват.

№ 12
„Подредете се в колона по двама“
Поставяне: на достъпа към зоната
за качване на превозни средства
или тегличи, където могат да
се превозват до двама пътници.

№ 13
„Подредете се в колона по
трима“
Поставяне: на дост ъпа към
зоната за качване на превозни
средства, където могат да се
превозват до трима пътници.

№ 14
„Подредете се в колона по четирима
Поставяне: на достъпа към зоната
за качване на превозни средства,
където могат да се превозват до
четирима пътници.

№ 15
„Подредете се в колона по шест“
Поставяне: на дост ъпа към
зоната за качване на превозни
средства, където могат да се
превозват до шест пътници.
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№ 16
„Напуснете седалката и се отстранете (за пешеходците)“
Поставяне: в началото на зоната
за слизане на седалковите въжени
линии за превоз на пешеходци.

№ 17
„Напуснете седалката и се отстранете (за скиорите)“
Поставяне: в началото на зоната
за слизане на седалковите въжени линии за превоз на скиори.

№ 18
„Дръжте ските в посоката на
движение“
Поставяне: по скипътя на влека
на скивлековете и по пътя за
движение на седалковите въжени
линии за превоз на скиори.

№ 19
„Заемете средните седалки“
Поставяне: при седалковите
въжени линии с три или повече
места за сядане.

№ 20
„Децата с телесна височина под
1,25 m само с придружител“
Поставяне: на достъпа към зоната за качване на седалковите
въжени линии.

№ 21
„Носете раницата си отпред“
Поставяне: на достъпа към зоната за качване на седалковите
въжени линии.

№ 22
„След падане бързо напуснете
скипътя на влека надясно“
Поставяне: по продължение на
скипътя на влека.

№ 23
„След падане бързо напуснете
скипътя на влека наляво“
Поставяне: по продължение на
скипътя на влека.

№ 24
„Освободете се от теглича-котва
и се спуснете наляво“
Поставяне: в зоната за слизане
на скивлековете.

№ 25
„Освободете се от тегличакотва и се спуснете надясно“
Поставяне: в зоната за слизане
на скивлековете.

Група С. Забранителни знаци
№ 26
„Разлюляването е забранено“
Поставяне: в станциите и по
продължение на маршрута на
седалковите въжени линии.

№ 27
„Забранено е да се напуска
скипътят на влека“
Поставяне: по продължение
на скипътя на влека на скивлековете.

№ 28
„Забранено е да се поставя двойният теглич между краката“
Поставяне: при потегляне и по
продължение на скипътя на
влека на скивлековете с двойни
тегличи.

№ 29
„Достъпът е забранен“
Поставяне: в зоната за достъп
на намиращо се извън експлоатация съоръжение.

№ 30
„Забранено е самообслужването
на теглича-котва“
Поставяне: на потеглянето от
скивлекове, при които не се
позволява самообслужването.
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Група Д. Знаци за опасност
№ 31
„Обща опасност“
Поставяне: при всички типове
съоръжения за обозначаване на
опасност, за която няма специфичен знак. Видът на опасността
може да бъде посочен чрез
допълнителен знак, който се
поставя под този знак.

№ 32
„Стръмно качване“
Поставяне: в зоната за достъп
на скивлековете, които имат
участъци от скипътя на влека
с наклон повече от 50 на сто.
Максималният наклон на скипътя на влека може да бъде
посочен чрез допълнителен
знак, поставен под или върху
носителя на знака.

Приложение № 3
към чл. 68, т. 1
Контролна дължина
Допустимо намаление
на напречното сечение

6 d

30 d

500 d

6 %

10 %

25 %

Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.

Приложение № 4
към чл. 68, т. 2 и чл. 73, т. 1

Клас на въжето
на контролна
дължина

6 d

30 d

6 d

30 d

6 х 7

2

4

2

3

6 х 19

3

6

3

4

6 х 36

7

14

4

7

8 х 19

5

10

3

5

8 х 36

12

24

–

–

кръстосано
паралелно
усукано въже усукано въже
Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.

Приложение № 5
към чл. 69, т. 1 и чл. 73, т. 2

Контролна дължина
Допустимо намаление
на напречното сечение

6 d

30 d

200 d

5 %

8 %

10 %

Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.

Приложение № 6
към чл. 70, т. 1

Контролна дължина

6 d

30 d

500 d

Допустимо намаление
на напречното сечение

3 %

5 %

12,5 %

Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.

Приложение № 7
към чл. 74

Контролна дължина

6 d

40 d

6 d

40 d

Допустимо намаление на напречното сечение

10 %

17 %

8 %

14 %

кръстосано
паралелно
усукано въже усукано въже

Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.

Приложение № 8
към чл. 75

Контролна дължина

6 d

40 d

Допустимо намаление на напречното сечение

6 %

8 %

Забележка. „d“ е номиналният диаметър на
въжето.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за студентските стажове в държавната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за студентските стажове в държавната администрация.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

з а с т у ден т ск и т е с т а жове в д ърж а внат а
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят организацията и провеждането на студентските
стажове в централните, областните и общинските администрации.
(2) Студентските стажове се провеждат
централизирано – по инициатива на дирекция „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет,
или децентрализирано – по инициатива на
отделна администрация.
(3) Стажовете могат да бъдат присъствени
или неприсъствени (дистанционни) в зависимост от изискванията на администрацията, в
която се провежда стажът.
(4) Наредбата не се прилага при организацията и провеждането на студентски стажове
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и практики, финансирани със средства от
Европейския съюз и от други международни
донори или програми.
Чл. 2. Целта на наредбата е да създаде условия за провеждането на студентски стажове
в държавната администрация и да осигури
възможности за професионално ориентиране,
придобиване на практически опит, знания и
умения, които допълват теоретичното обучение на студентите.
Чл. 3. (1) Продължителността на стажа в
държавната администрация е от 10 до 45 работни дни.
(2) Студентските стажове, които се организират централизирано, се провеждат в
периода от 1 юли до 30 септември.
(3) Дистанционни стажове могат да се
организират централизирано и извън периода
по ал. 2.
(4) По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита
за трудов и осигурителен стаж.
Чл. 4. (1) Управлението и координацията на студентските стажове в държавната
администрация, както и поддържането на
Портала за студентски стажове в държавната
администрация, наричан по-нататък „портала“,
се осъществяват от дирекция „Модернизация
на администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет.
(2) Подготовката и организирането на
студентските стажове в отделните администрации се осъществяват от координатори,
определени със заповед на съответния орган
на изпълнителната власт или на оправомощено
от него длъжностно лице. Със заповедта се
определят и резервни координатори, които да
заместват титулярите в случай на отсъствие.
(3) Координаторите получават от дирекцията по ал. 1 пароли за достъп до административната част на портала. Паролите не могат
да бъдат предоставяни на други лица.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СТАЖОВЕТЕ
Раздел І
Подготовка на стажа
Чл. 5. (1) Набирането на кандидати при
централизираното провеждане на студентските
стажове се извършва най-малко веднъж годишно, като дирекцията по чл. 4, ал. 1 определя
срок за въвеждането в портала от отделните
администрации на необходимата информация
за провеждането на стажа.
(2) Ръководителите на структурни звена в
конкретната администрация заявяват потребностите от стажанти, като определят:
1. броя стажанти;
2. професионалното направление, по което
трябва да се обучават студентите, които ще
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стажуват съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм. и доп., Решение
№ 10827 на Върховния административен съд
от 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 32 и 94 от 2005 г.);
3. периода, през който да се проведе стажът;
4. продължителността на стажа;
5. специфичните изисквания към кандидатите, когато това е необходимо.
(3) При децентрализираното провеждане
на студентските стажове заявяването на потребностите от стажанти се извършва по реда
на ал. 2 чрез портала.
Раздел ІІ
Набиране на кандидати и подбор
Чл. 6. (1) Началото на процедурата за
набиране на кандидати при централизираното провеждане на студентските стажове
се оповестява с публикуването на обявление
на портала.
(2) Броят на местата за стажанти за всяка
администрация, тяхното разпределение по
административни звена и изискванията към
стажантите се въвеждат на портала от съответните координатори и се потвърждават от
дирекцията по чл. 4, ал. 1. След потвърждаването им стажантските позиции могат да
бъдат обявени и на страницата на конкретната
администрация в интернет.
(3) Администрациите задължително използват портала и при децентрализираното
провеждане на студентските стажове.
Чл. 7. Срокът за кандидатстване за стажантските позиции се обявява на портала и
не може да бъде по-кратък от 10 дни.
Чл. 8. (1) За провеждане на стаж могат да
кандидатстват български студенти, които се
обучават в български или в чуждестранни
висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши
училища.
(2) Кандидатите трябва да са с непрекъснати
студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за
конкретната стажантска позиция.
Чл. 9. (1) За участие в процедурите за набиране и подбор кандидатите трябва да създадат
свой профил в портала, като се регистрират
чрез попълване онлайн на формуляр за регистрация. При регистрацията всеки кандидат
получава уникален идентификационен номер.
Кандидатите нямат право да създават повече
от един профил.
(2) Кандидатстването за обявените позиции се извършва онлайн, като един кандидат
може да посочи не повече от пет стажантски
позиции, когато процедурата се провежда
централизирано.
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(3) Преценката за съответствие на кандидатите с изискуемото за конкретната позиция
професионално направление се осъществява
автоматично чрез портала.
Чл. 10. (1) Първоначални ят подбор на
кандидатите при централизираното и децентрализираното провеждане на стажовете се
осъществява чрез онлайн тест посредством
портала.
(2) Системата за оценяване на резултатите
от решаването на теста и срокът за кандидатстване се обявяват на портала.
(3) Резултатите от теста са достъпни чрез
портала за кандидата и за администрацията,
обявила съответната позиция.
Чл. 11. (1) Въз основа на резултата от
теста, профила на кандидата и описанието
на стажантската позиция в портала ръководителят на звеното, в което ще се провежда
стажът, определя кандидатите, допуснати до
окончателен подбор.
(2) Окончателният подбор на кандидатите
се извършва чрез интервю, тест или по друг
подходящ начин, определен от ръководителя
на звеното, в което ще се провежда стажът.
Окончателният подбор може да се проведе и
неприсъствено с помощта на информационнокомуникационни технологии.
(3) Координаторът информира определените
по ал. 1 кандидати, като въвежда в портала
датата, мястото, часа и начина на провеждане
на окончателния подбор.
(4) Класирането на участвалите в окончателния подбор кандидати се въвежда в портала
от съответния координатор.
(5) При централизираното провеждане на
студентските стажове обявяването в портала
на резултатите от окончателния подбор се извършва от дирекцията по чл. 4, ал. 1 в срока,
обявен на портала, който не може да бъде
по-дълъг от 2 седмици след приключването
на процедурата за окончателен подбор.
(6) Студентите, кандидатствали за стажантска позиция, се уведомяват за резултатите от
окончателния подбор автоматично в създадения от тях профил в портала.
Чл. 12. (1) Кандидатите, класирани на първо място, потвърждават онлайн чрез портала
желанието си да започнат стаж на избраната
от тях стажантска позиция в срок до 10 работни дни от обявяване на класирането по
чл. 11, ал. 5.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 дирекцията по чл. 4, ал. 1 обявява на портала
останалите незаети стажантски позиции.
(3) Кандидатите, класирани на второ място
за незаетите позиции, потвърждават онлайн
чрез портала желанието си да започнат стаж в
срок до 5 работни дни от обявяването по ал. 2.
(4) За останалите незаети позиции координаторите от съответните администрации
уведомяват кандидатите по реда на тяхното
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класиране чрез портала, по електронна поща
и по други начини за възможността да ги
заемат и определят срок за потвърждаване
на желанието им да започнат стаж.
(5) Сроковете по ал. 1 и 3 не се прилагат
при децентрализираното провеждане на студентските стажове.
Раздел ІІІ
Провеждане на стажа
Чл. 13. (1) Всяка администрация осигурява
на стажанта условия за провеждане на стажа,
включително работно място и необходимите
материални ресурси, а при неприсъственото
п ровеж дане на ста жа – осъщест вяването
на контакт със стажанта най-малко 2 пъти
седмично.
(2) По време на стажа на стажанта се
поставят подходящи задачи, свързани с професионалното направление, по което той се
обучава.
Чл. 14. (1) Одобрените за провеждане на
стаж в държавната администрация студенти
сключват с конкретната администрация споразумение съгласно приложение № 1. Към
споразумението се прилага документ от висшето училище, удостоверяващ студентското
положение на стажанта, както и индивидуален
план на стажанта.
(2) От страна на администрацията споразумението се сключва от нейния ръководител
или от оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 15. (1) Стажът преминава под ръководството на наставник, определен от ръководителя на звеното, в което се провежда стажът.
(2) Наставникът се избира сред служителите, които притежават:
1. професионален опит в съответната администрация;
2. комуникативни умения;
3. умения за работа в екип;
4. умения за планиране;
5. умения за предаване на знания и споделяне на опит;
6. умения за мотивиране;
7. желание за оказване на подкрепа и съдействие;
8. позитивност и безпристрастност.
(3) Служител не може да бъде наставник
по едно и също време на повече от петима
стажанти, независимо дали стажът се провежда
присъствено или неприсъствено.
Чл. 16. (1) Наставникът и стажантът съставят съвместно индивидуален план на стажанта
съгласно приложение № 2.
(2) В началото на стажа, който се провежда
присъствено, стажантът преминава въвеждащо
обучение, което включва:
1. ориентация в сградата на администрацията;
2. инструктаж по здравословни и безопасни
условия на труд;
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3. запознаване с естеството на работа на
административната структура и със звеното,
в което се провежда стажът;
4. запознаване с правилата за вътрешния
ред в администрацията.
(3) Въвеждащото обучение може да бъде
проведено за всички стажанти едновременно
или индивидуално за всеки един стажант.
Чл. 17. (1) По време на стажа стажантът
трябва:
1. да изпълнява зададените в индивидуалния план задачи и да постига очакваните
резултати;
2. да спазва работното време и правилника
за вътрешния трудов ред на администрацията,
когато стажът се провежда присъствено;
3. при настъпване на непредвидени ситуации, като болест и други, да уведоми незабавно
своя наставник;
4. да се отнася към служителите с необходимото уважение и внимание;
5. да спазва указанията, дадени от наставника и от ръководителя на звеното, в което
се провежда стажът.
(2) Стажът се провежда в работното време на съответната администрация или по
предварително съгласу ван г рафик меж д у
стажанта, ръководителя на звеното, в което
се провежда стажът, и наставника с изключение на случаите, в които стажът се провежда
неприсъствено.
Чл. 18. (1) Наставникът отговаря за работата
и действията на стажанта при провеждането
на стажа, като го напътства, подкрепя го и
му оказва необходимото съдействие.
(2) Наставникът е длъжен да у ведоми
координатора при нарушаване от страна на
стажанта на правилника за вътрешния трудов
ред, както и при прекъсване на стажа.
Чл. 19. Изпълнението на задълженията като
наставник или координатор се взема предвид
при определянето на годишната оценка на
изпълнението на длъжността, както и при
оценките за определяне на допълнителното
възнаграждение за постигнати резултати по
реда на чл. 25 от Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5
и 27 от 2013 г. и бр. 5 от 2014 г.), и вътрешните правила за заплатите на служителите в
съответната администрация.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНК А И АНАЛИЗ НА СТАЖОВЕТЕ
Чл. 20. (1) Всеки стажант, който е прик л юч и л успеш но с та ж а си, пол у ча ва о т
съответната администрация удостоверение
за проведен стаж съгласно приложение № 3.
Удостоверенията за проведен стаж се подготвят от наставниците.
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(2) Стажант, който е прекъснал стажа си,
не е изпълнил задачите от индивидуалния
план, не е постигнал очакваните резултати
или е отсъствал повече от 40 на сто от времето за провеждане на стажа, определено в
споразумението по чл. 14, ал. 1, не получава
удостоверение.
(3) Наставникът извършва оценка на придобитите от всеки стажант умения, като попълва
приложение № 4 и предоставя екземпляр от
него на стажанта.
(4) Алинея 3 не се прилага за стажове с
продължителност под 20 работни дни.
(5) Звеното за управление на човешките
ресурси в отделната администрация води досие
за всеки стажант, което съдържа всички документи, свързани с проведения от него стаж.
Чл. 21. Координаторите, наставниците и
стажантите попълват онлайн формуляри за
оценка на проведения стаж.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 3 от Закона за
администрацията.
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
СПOРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ
Днес, .............................................................. г.,
между: ......................................................................
(пълно наименование на администрацията)
със седалище ......................................................... ,
БУЛСТАТ .............................. , представлявана от
...................................................................................
(име, фамилия и длъжност)
наричана по-долу „АДМИНИСТРАЦИЯ“, от
една страна, и ........................................................
(име, презиме, фамилия)
с ЕГН .............., притежаващ/а л.к. № ..................,
издадена на .............. г. от МВР – ....................... ,
с постоянен адрес: .................................................
.................................................................................. ,
студент ..... курс в ................................................. ,
(наименование на висшето училище)
специалност ............................................................
.................................................................................. ,
наричан/а по-долу „СТАЖАНТ“, от друга страна,
се сключи настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Предмет на това споразумение е
провеждането на стаж
в ................................................................................
(административно звено)
на ............................................................................. ,
(наименование на администрацията)
намиращо се на адрес: .........................................
(2) Стажът се провежда съгласно индивидуалния план на стажанта.
(3) Настоящото споразумение се сключва за
срок от ...................... 20......... г. до ......................
20...... г. и включва общо …………. часа. Стажът
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се провежда неприсъствено/присъствено в работното време на съответната администрация
или по предварително съгласуван график между
стажанта и ръководителя на съответното звено,
в което се провежда стажът.
II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 2. Настоящото споразумение не поражда
финансови ангажименти между страните по него.
IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. АДМИНИСТРАЦИЯТА се задължава да
предостави практическо обучение за усвояване на
професионални и практически знания и умения
на стажанта под ръководството на наставник.
Чл. 4. АДМИНИСТРАЦИЯТА има право да
се информира за действията по изпълнение на
споразумението, както и да осъществява текущ
контрол по изпълнението на задълженията на
стажанта.
Чл. 5. СТАЖ АНТЪТ е длъжен:
1. да се явява редовно в работното време на
администрацията или по определения график в
периода за провеждане на стажа;
2. да изпълнява точно и добросъвестно инструкциите на наставника и задачите, посочени
в индивидуалния план.
Чл. 6. СТАЖ АНТЪТ има право да уведомява
АДМИНИСТРАЦИЯТА за възникнали проблеми
по време на стажантската програма.
Чл. 7. СТАЖ АНТЪТ се задължава да се запознае и да спазва правилата за вътрешния ред
в администрацията, в която се провежда стажът,
както и да пази повереното му имущество.
Чл. 8. СТАЖ АНТЪТ е длъжен да не разпространява поверителна информация за администрацията, която му е станала известна при или по
повод изпълнението на това споразумение. За
поверителна се смята всяка служебна информация, която администрацията има интерес да не
бъде разкривана.
IV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТАЖА
Чл. 9. При приключване на стажантската
програма стажантът и наставникът оценяват
представянето на стажанта и провеждането на
стажантската програма.
Чл. 10. При приключването на стажа АДМИНИСТРАЦИЯТА издава удостоверение за
успешно проведен стаж и оценка на придобити
умения.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 11. Настоящото споразумение се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. с изтичане срока на стажа;
3. при настъпване на обективна невъзможност
за изпълнение на стажантската програма.
Чл. 12. Настоящото споразумение може да
бъде изменяно и допълвано по предложение
на всяка една от страните чрез подписване на
допълнителни споразумения, които стават неразделна част от него.
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един
за всяка от страните.
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Неразделна част от споразумението са:
приложение № 1 – документ от висше училище, удостоверяващ студентското положение на
стажанта;
приложение № 2 – индивидуален план на стажанта.
АДМИНИСТРАЦИЯ:
СТАЖ АНТ:
(подпис и печат)
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 16, ал. 1

...................................................................................
(наименование на администрацията)
...................................................................................
(административно звено)

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
НА СТАЖАНТА
...................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Наставник: ..............................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Начална/крайна дата на стажа: ..........................
...................................................................................
Общи цели на стажа:
· Събиране на най-общи впечатления за дейността на администрацията
· Придобиване на практическ и познани я
относно характера на дейността и средата, в
която тя се извършва
· Осъзнаване на необходимите умения за
ефективна работа на съответната позиция
· Професионално ориентиране на студента
Цели, специфични за звеното и типа работа:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Задачи на стажанта

Критерии за успех и
постигане на крайните резултати

Опишете конкретните
задачи, поставени на
стажанта. Опишете желаните резултати при
тяхното завършване.

Опишете детайлно основните компетентности, които ще доведат до
успешно завършване на
стажа.

1. .............……………………

a) .......................................
б) .......................................
в) .......................................
2. .............…………………… a) .......................................
б) .......................................
в) .......................................
3. .............…………………… а) .......................................
б) .......................................
в) .......................................
Забележка. Броят на задачите и дейностите не е
фиксиран.
Дата: ...................................................
Стажант: ............................................
(подпис)
Наставник: ........................................
(подпис)

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 1
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Приложение № 4
към чл. 20, ал. 3
Оценка на придобитите умения
Настоящият документ удостоверява придобитите умения по време на провеждането на стаж
на ..............................................................................
...................................................................................
(трите имена)
в ................................................................................
...................................................................................
(наименование на административното звено)
...................................................................................
(наименование на администрацията)
Период на провеждане на стажа: ..................
Общ брой часове: .............................................
Основните задачи на стажанта бяха:
1. ..........................................................................
2. .........................................................................
3. ..........................................................................
В периода на провеждане на стажа студентът
придоби и доразви умения, знания, способности и нагласи, постигайки целите на стажа в
следните области на компетентност, съгласно
Европейската референтна рамка:
№
по
ред

Вид ключова
компетентност

1.

Общуване на роден език

2.

Общуване на чужди езици

3.

Математическа грамотност
и основни знания в областта на природните науки и
технологиите

4.

Дигитални компетентности

5.

Умения за самостоятелно
учене и събиране на информация

6.

Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване

7.

Инициативност и предприемачество

8.

Културни компетентности

Дата, място:

Специфични
умения

.......................................................
(име и фамилия на наставника)
.......................................................
(длъжност)
.......................................................
(подпис)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г. и бр. 8 и 49 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 21, ал. 3 думите „министър-председателя“ се заменят с „главния секретар“.
§ 2. В чл. 36, ал. 1 думите „7 дни“ се заменят
с „3 работни дни“.
§ 3. В чл. 38, ал. 3 думите „3 дни“ се заменят с „2 дни“.
§ 4. В чл. 61, ал. 4, т. 9 след думата „контрол“ запетаята и думите „подпомага министър-председателя при изготвянето на план за
действие“ се заличават.
§ 5. В чл. 69, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. дирекция „Системи за управление на
средствата от Европейския съюз“;“.
§ 6. В чл. 72 т. 7 се изменя така:
„7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския
съвет и на неговите актове и на актовете на
министър-председателя пред Комисията за защита на конкуренцията и пред всички съдебни
инстанции по дела, свързани с концесии;“.
§ 7. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 11 – 15:
„11. осигурява развитието, управлението
и поддръжката на Единния информационен
портал за обща информация за управлението
на Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България
(www.eufunds.bg);
12. изпълнява функциите на Централен
информационен офис за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България;
13. координира дейностите по ефективното
прилагане на мерките за публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на програмите,
съфинансирани от европейските фондове;
14. чрез Централния координационен и
информационен офис координира работата на
информационните центрове за популяризиране
политиката на сближаване на Европейския
съюз в България;
15. координира изпълнението на Комуникационната стратегия за програмен период
2014 – 2020 г.“
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2. В ал. 2 след цифрата „8“ се поставя запетая
и думите „и т. 9, букви „б“, „в“ и „г“ се заменят
с „т. 9, букви „б“, „в“ и „г“ и т. 11, 12, 13 и 14“.
§ 8. В чл. 76, ал. 1 се създава т. 11:
„11. координира изпълнението на Комуникационната стратегия за програмен период
2014 – 2020 г.“
§ 9. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Информация и
системи“ се заменят със „Системи“;
б) в т. 1 буква „в“ се отменя;
в) точки 6 – 9 се отменят.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, буква „а“
и т. 8“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 10. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Числото „428“ се заменя с „426“.
2. На ред „Политически кабинет на заместник
министър-председателя и министър на вътрешните работи“ цифрата „6“ се заменя с „5“.
3. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на
правосъдието“ цифрата „9“ се заменя с „10“.
4. На ред „Звено за вътрешен одит“ цифрата
„5“ се заменя с „6“.
5. На ред „Главен инспекторат“ числото „14“
се заменя с „13“.
6. На ред „Обща администрация“ числото
„178“ се заменя със „176“.
7. На ред „дирекция „Административно и
правно обслужване и управление на собствеността“ числото „91“ се заменя с „89“.
8. На ред „дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“ числото „26“
се заменя с „28“.
9. На ред „дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ думите „Информация и системи“ се
заменят със „Системи“ и числото „14“ се заменя с „12“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В приложението към § 1 от Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
за приемане на Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от
2010 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 17 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и
22 от 2012 г. и бр. 74 от 2013 г.) числото „310“
се заменя с „293“.
§ 12. В чл. 3, ал. 2 от Постановление № 17
на Министерския съвет от 2012 г. за създаване
на Почивна база „Слънчев бряг“ (ДВ, бр. 12 от
2012 г.) числото „76“ се заменя със „72“.
§ 13. (1) В Устройствения правилник на
Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.,
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бр. 2, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от
2012 г. и бр. 74, 77 и 88 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „646“ се заменя с
„643“.
2. В чл. 20 т. 17 и 18 се отменят.
3. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) числото „646“ се заменя с „643“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „432“ се заменя с „429“;
в) на ред „дирекция „Бюджет“ числото „33“
се заменя с „30“.
(2) Дейността във връзка с обучението по
публични финанси, осигурена с 3 щатни бройки,
преминава от Министерството на финансите
към Института по публична администрация.
(3) Служебните правоотношения със служителите, осъществяващи функции по ал. 2,
се уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител.
§ 14. В Устройствения правилник на Института по публична администрация, приет с Постановление № 82 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г., бр. 78
от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 12 и 56 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г., бр. 22
от 2012 г. и бр. 62 и 74 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „28“ се заменя с „31“.
2. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 2:
а) числото „28“ се заменя с „31“;
б) навсякъде в приложението числото „20“
се заменя с „23“.
§ 15. Навсякъде в Постановление № 322 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г. и бр. 62 и
65 от 2013 г.) думите „Информация и системи“
се заменят със „Системи“.
§ 16. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.,
бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10
и 34 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 думите „Информация и системи“
се заменят със „Системи“.
2. В чл. 11 думите „дирекция „Информация
и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“.
§ 17. Навсякъде в Постановление № 6 на
Министерския съвет от 2007 г. за създаване
на Единен информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
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съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10
от 2007 г.; изм.и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31
от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г. и
бр. 62 и 65 от 2013 г.) думите „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския съюз“ се заменят с „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“.
§ 18. Навсякъде в Постановление № 182 на
Министерския съвет от 2006 г. за създаване
на комитети за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80
и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44
и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г. и бр. 65
от 2013 г.) думите „Информация и системи“ се
заменят със „Системи“.
§ 19. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за програмен период
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.), в чл. 3,
ал. 3, т. 4 думите „Информация и системи“ се
заменят със „Системи“.
§ 20. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз за програмния период
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93
от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34
и 54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от
2013 г. и бр. 10 и 42 от 2014 г.), в § 1, т. 16 от
допълнителните разпоредби думите „Информация и системи“ се заменят със „Системи“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4698

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 10 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки
пред Комисията за защита на конкуренцията
и Върховния административен съд
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите,
които се събират за производствата по глава
единадесета от Закона за обществените поръчки
пред Комисията за защита на конкуренцията
и Върховния административен съд.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират
от Комисията за защита на конкуренцията по
Закона за защита на конкуренцията, Закона за
обществените поръчки и Закона за концесиите
(загл. доп., ДВ, бр. 54 от 2006 г.), одобрена с
Постановление № 180 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.), се
правят следните изменения:
1. В заглавието думите „по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените
поръчки и Закона за концесиите“ се заличават.
2. В чл. 1 т. 7 – 9 се отменят.
3. В заключителната разпоредба, в параграф единствен след думата „конкуренцията“
запетаята и думите „чл. 121, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки“ се заличават.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
ТАРИФА
за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния административен съд
Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира
пропорционална такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност
на обществената поръчка, съответно върху
посочената прогнозна стойност на обособената
позиция, в размер 2 на сто, но не по-малко от
850 лв. и не повече от 15 000 лв.
Чл. 2. (1) За касационното производство
пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в половин размер
на таксите по чл. 1.
(2) За производствата по частни жалби пред
Върховния административен съд, образувани
по реда на Закона за обществените поръчки,
се събира пропорционална такса в размер 10
на сто от внесените или дължимите такси по
чл. 1 и чл. 2, ал. 1, но не по-малко от 100 лв.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За жалби, подадени след 1 юли 2014 г.,
по процедури, които са открити преди тази
дата, размерът на таксата се определя въз основа на информация за прогнозната стойност
на поръчката, посочена в обявлението или
представена от възложителя.
§ 2. Тарифата се одобрява на основание
чл. 122о от Закона за обществените поръчки.
4769
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РЕШЕНИЕ № 477
ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г.

за продължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
„Галата“, разположен в континенталния шелф
и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море
На основание чл. 5, т. 2, чл. 31, ал. 3 и чл. 50,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
чл. 7.3 от договора за търсене и проучване
на нефт и газ в блок „Галата“, разположен
в континенталния шелф и изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море, сключен на 4 февруари 2008 г.
между министъра на околната среда и водите
и „Мелроуз Рисорсиз“ – ООД, в изпълнение
на Решение № 848 на Министерския съвет от
2007 г., и мотивирано предложение от министъра на икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Продължава срока на разрешението
за т ърсене и проу чване на нефт и газ в
блок „Галата“, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море, с
2 години считано от 21 юли 2013 г.
2. Размерът на блок „Галата“ се намалява
от 1786,86 кв. км на 1694 кв. км и се определя
с координати на граничните точки от № 1 до
№ 30 включително съгласно приложението.
3. За срока на продължението титулярят на
разрешението – „Мелроуз Рисорсиз“ – ООД, се
задължава да извърши търсещо-проучвателни
работи по видове и обеми съгласно одобрена
от министъра на икономиката и енергетиката
работна програма, неразделна част от допълнителното споразумение за продължаване срока на
договора за търсене и проучване на нефт и газ
в блок „Галата“, сключен на 4 февруари 2008 г.
4. Упълномощава министъра на икономиката
и енергетиката да представлява Министерския
съвет на Република България при сключване
на допълнителното споразумение.
5. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок считано от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки,
описващи блок „Галата“
№
Географски координати, WGS-1984
точка Географска дължина Географска ширина
Е
N
1.
28°03'00''
43°14'16''
2.
28°05'09.938''
43°14'14.787''

ВЕСТНИК
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№
Географски координати, WGS-1984
точка Географска дължина Географска ширина
Е
N
3.
28°06'36.371''
43°18'49.901''
4.
28°09'05.604''
43°21'37.517''
5.
28°23'12.024''
43°23'36.980''
6.
28°28'00''
43°21'30''
7.
28°28'00''
43°20'00''
8.
28°30'00''
43°20'00''
9.
28°30'00''
42°54'54''
10.
28°15'00''
42°54'54''
11.
28°15'00''
43°00'00''
12.
28°00'19.934''
43°00'00.406''
13.
28°00'25.482''
43°04'42.624''
14.
27°57'30''
43°10.18''
Изключена площ на концесия „Галата“
15.
28°09'59''
43°03'43''
16.
28°09'59''
43°01'39''
17.
28°13'39''
43°01'39''
18.
28°13'39''
43°03'43''
Изключена площ на концесия „Каварна“ и
„Каварна-изток“
19.
28°16'13.854''
43°02'13.239''
20.
28°16'44.104''
43°01'52.998''
21.
28°18'17.936''
43°02'20.887''
22.
28°1948.091''
43°02'00.496''
23.
28°20'33.373''
43°02'10.016''
24.
28°21'03.046''
43°02'53.236''
25.
28°18'58.342''
43°02'54.690''
26.
28°17'03.093''
43°02'55.999''
Изключена площ на концесия „Калиакра“
27.
28°20'35.854''
43°02'02.207''
28.
28°19'08.325''
43°00'17.544''
29.
28°24'08.157''
43°00'13.979''
30.
28°24'10.562''
43°01'59.631''
4699

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания
към стопанските водни животни, продуктите
от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни (обн., ДВ, бр. 64 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.)
§ 1. В § 3 от допълнителните разпоредби
след думите „и Директива за изпълнение
2012/31/ЕС на Комисията от 25 октомври
2012 г. за изменение на приложение IV към
Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на списъка на видове риба, възприемчиви към вирусна хеморагична септицемия, и
заличаването на вписването за епизоотичен
синдром (epizootic ulcerative syndrome) (ОВ L
297, 26.10.2012 г., стр. 26 – 28)“ се добавя „и
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Директива за изпълнение 2014/22/ЕС на Комисията от 13 февруари 2014 г. за изменение
на приложение IV към Директива 2006/88/
ЕО на Съвета по отношение на инфекциозната анемия по сьомгата (ISA) (ОВ L 44,
10.02.2014 г., стр. 45 – 47)“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, т. 1
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2, т. 1
Списък на болести
Екзотични болести
БОЛЕСТ

ВЪЗПРИЕМЧИВ ВИД

РИБИ Епизоотич- Дъгова пъстърва (Oncorhynна хемато- chus mykiss) и костур (Perca
поетична
fluviatilis)
некроза
(Epizootic
haematopoietic necrosis)
МЕ- Инфекция
КОТЕ- с Bonamia
ЛИ exitiosa

Австралийска кална стрида
(Ostrea angasi) и Чилийска
плоска стрида (O. chilensis)

Инфекция
с Perkinsus
marinus

Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas) и Източна (американска) стрида (C. virginica)

Инфекция Тихоокеанска стрида (Crassс Microcytos ostrea gigas), Източна (америmackini
канска) стрида (C. virginica),
Olympia плоска стрида (Ostrea conchaphila) и Европейска
плоска стрида (O. edulis)
РАКО- Синдром
Бяла заливна скарида (PeОБ- Taura
naeus setiferus), Тихоокеанска
РАЗсиня скарида (P. stylirostris) и
НИ
Тихоокеанска бяла скарида
(P. vannamei)
Болестта
Кафява заливна скарида
Yellowhead (Penaeus aztecus), Розова
заливна скарида (P. duorarum), Голяма скарида Kuruma
(японска тигрова скарида)
(P. japonicus), Черна тигрова
скарида (P.monodon), Бяла
заливна скарида (P. setiferus), Тихоокеанска синя
скарида (P. stylirostris) и
Тихоокеанска бяла скарида
(P. vannamei)
Неекзотични болести
БОЛЕСТ
РИБИ Вирусна хеморагична
септицемия
(VHS)

ВЪЗПРИЕМЧИВ ВИД
С е л д о в и (C lu p e a s p p.),
корегон усови (Coregonus
sp.), Щ у ка (Esox lucius),
Пикша (Gadus aeglefinus/
Melanogrammus aeglefinus), Тихоокеанска треск а (G . m a c r o c e p h a l u s),
Атлантическа треска (G.
mor hu a), Т и х о о к е а н с к и

ВЕСТНИК
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ВЪЗПРИЕМЧИВ ВИД

п ъ с т ърви (Oncorhy nchus
spp.), Дъгова пъстърва (O.
mykiss), Морски налим вида
Onos (Onos mustelus), Кафява
(речна) пъст ърва (Salmo
trutta), Калкан (Scophthalmus
maximus), цаца/копърка/
шпрот (Sprattus sprattus),
Липан (Thymallus thymallus)
и Японска писия (Paralichthys olivaceus)
ИнфекциКета (Oncorhynchus keta),
озна хемо- Кижуч (O. kisutch), Сима
(O. masou), Дъгова пъстърва
поетична
(O. mykiss), Нерка(O. nerka),
некроза
Розова сьомга (O. rhodurus),
(IHN)
Чавича (O.tshawytscha) и
Атлантическа сьомга (Salmo
salar)
Болестта
Шара н, в т ова ч ис ло и
разновидност та „Коя“
вирусна
инфекция с (Cyprinus carpio)
Koi herpes
(KHV)
Инфекциоз- Дъгова пъстърва (Oncorhynн а а нем и я chus mykiss), Атлантическа
по сьомгата сьомга (Salmo salar) и Кафява
(ISA) инфек- (речна) пъстърва (S. trutta)
ция с генотип HPR – с
делеции от
рода Isavirus
(ISAV)
МЕ- Инфекция Австралийска кална стрида
КОТЕ- с Marteilia (Ostrea angasi), Чилийска
плоска стрида (O. chilensis),
ЛИ refringens
Европейска плоска стрида
(O. edulis), Аржентинска
стрида (O. puelchana), Синя
мида (Mytilus edulis) и Черна
морска мида (M. galloprovincialis)
Инфекция Австралийска кална стрида
(Ostrea angasi), Чилийска
с Bonamia
плоска стрида (O. chilenostreae
sis), Olympia плоска стрида
(O. conchaphila), Азиатска
стрида (O. denselammellosa),
Европейска плоска стрида
(O. edulis) и Аржентинска
стрида (O. puelchana)
РАКО- Ихтиофти- Всички десетокраки раци
(разред Decapoda)
ОБ- риус
РАЗНИ

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 16 ноември
2014 г.
Министър:
Димитър Греков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията
на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ,
бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.;
попр., бр. 15 от 2013 г.)

РЕШЕНИЕ № 11014
от 22 юли 2013 г.

§ 1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение
второ: „Съдебният служител може да изпрати
и електронно копие на бюлетина за съдимост.“
§ 2. В чл. 34, ал. 4 се създава изречение
второ: „Свидетелството за съдимост може
да бъде изпратено до българско задгранично
представителство като електронно подписан
документ, който се разпечатва на хартиен
носител и се заверява от оправомощения в
представителството служител.“
§ 3. В чл. 35, ал. 5 след думите „удостоверение за раждане“ се добавя „в оригинал или
нотариално заверено копие“.
§ 4. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3
могат да получават електронна справка за съдимост, която се генерира от информационната
система, обслужваща бюрата за съдимост.
(2) Електронната справка за съдимост по
ал. 1 се получава след попълване от органите по
чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 на заявление в електронна
форма до съответното бюро за съдимост. Заявлението трябва да съдържа данните, посочени в
чл. 35, ал. 1 и 4. Заявлението може да съдържа
част от данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4,
когато се отнасят за чужденци.
(3) Ръководителите на органите по чл. 33,
ал. 5, т. 1 – 3 определят служител/и с права за
заявяване на електронни справки за съдимост.
(4) Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител
и заверена от служителя/ите по ал. 3, има
доказателствена сила.
(5) Министерството на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по
чл. 33, ал. 5, т. 1 – 3 за предоставяне на достъп
до електронни справки за съдимост по ал. 1.“
§ 5. В чл. 37 след думите „електронния архив“
се добавя „освен в случаите по чл. 35а и 36а“.
§ 6. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „работен ден“ се
добавя „с изключение на случаите по чл. 36а“.
2. В ал. 3 след думите „деня на поискването“
се добавя „с изключение на случаите по чл. 36а“.
§ 7. В чл. 40, ал. 2 след думите „служител
юрист“ се добавя „с изключение на случаите
по чл. 36а“.
§ 8. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 35а“ се добавя
„и 36а“.
2. В ал. 2 след думите „бюро за съдимост“ се
добавя „с изключение на случаите по чл. 36а“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зинаида Златанова
4668

по административно дело № 5218 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Анна Димитрова, и членове:
Виолета Главинова и Еманоил Митев, с участието на съдебния секретар Станка Чолакова
разгледа административно дело № 5218 по описа за 2013 г. на Върховния административен
съд, пето отделение, докладвано от съдията
Еманоил Митев.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на „Градев спортс“ –
ЕООД, от София с искане за прогласяване
нищожността на целия Правилник за статута
и трансферите на футболистите, както и за
материална незаконосъобразност на част от
разпоредбите му, а именно: на чл. 16, ал. 2,
чл. 27, ал. 3, чл. 19, ал. 3, чл. 21, чл. 23 – 37,
чл. 38 – 40, чл. 41 – 46 от Правилника за статута и трансферите на футболистите (наричан
по-долу „Правилника“), приет от ИК на БФС
на 21.05.2012 г.
Развити са съображения, че оспореният нормативен административен акт създава първична
правна регламентация на задължение, което не
е уредено в Закона за физическото възпитание
и спорта, в Правилника за прилагане на ЗФВС.
О т в е т н и к ът – Б ъ л г а р с к и я т фу т б о л е н
съюз чрез процесуалните си представители –
адв. Тодоров и Стоянова, излага доводи за
недопустимост и неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна – министърът на
физическото възпитание и спорта чрез процесуалния си представител юрисконсулт Харбова,
оспорва жалбата като неоснователна.
Прокурорът от Върховната административна
прокуратура счита, че жалбата е допустима и
основателна по същество.
Върховният административен съд в състав
на пето отделение счита жалбата за допустима
като подадена от надлежна страна и срещу
подлежащ на съдебно оспорване административен акт. 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.
Жалбоподателят се легитимира като дружество с предмет на дейност „спортен мениджмънт – посредническа дейност в областта
на състезателните права на футболистите“
(удостоверение по ф.д. № 7264/2004 г., СГС от
2.11.2010 г.).
Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за този извод са следните:
Съгласно чл. 35, ал. 3 (изм., ДВ, бр. 50
от 2010 г.; изм., бр. 87 от 2012 г., в сила от
9.11.2012 г.) на Закона за физическото възпитание и спорта статутът на спортистите
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(професионалисти и аматьори) се определя с
правилници на българските спортни федерации, утвърдени от министъра на младежта и
спорта. На основание законовата делегация е
приет Правилник за статута и трансферите на
футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон 2012 – 2013 г. въз основа
на решение по Протокол № 2 от 21.05.2012 г.
на БФС. Същият притежава белезите на нормативен административен акт по дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК – съдържа административноправни норми, които се отнасят за
неопределен и неограничен брой адресати с
нееднократно правно действие.
Според чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) нормативни актове
могат да издават само органите, предвидени
от Конституцията, от закон или от указ. Тези
правила са възпроизведени в АПК в чл. 76:
нормативни административни актове могат
да се издават само от изрично овластени от
Конституцията или закон органи. С оглед текста на чл. 35, ал. 1 ЗФВС в случая е налице
законово овластяване на федерациите да определят с правилник статута на спортистите
аматьори и професионалните спортисти, в
това число и условията за техния трансфер.
Цитираната норма отговаря и на изискванията
на чл. 42 УПЗНА. Задължението на спортните
федерации да предложат за утвърждаване от
министъра на физическото възпитание и спорта
правилници за предоставянето, прекратяването
и отнемането на състезателни права и за статута на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти, участващи в дейността на
членуващите в тях клубове, е уредено в чл. 8
от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
При така установеното е безспорно, че
правилникът е нормативен административен
акт и за валидното му действие е относимо
изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията – всички нормативни актове се публикуват
и влизат в сила три дни след обнародването.
Относима е и аналогичната разпоредба на
чл. 37, ал. 1 ЗНА, която изисква обнародване
на подзаконовите административни актове.
Нормата на чл. 78, ал. 2 АПК препотвърждава
конституционно установеното изискване за
обнародване на нормативните административни актове. Това повтаряне на възприетото
конституционно решение само утвърждава
значимостта на обнародването като начин за
узнаване от адресатите на акта за издаването
му и като завършващ елемент на фактическия
състав по издаване на нормативния административен акт, в т.ч. по определяне на момента
на влизането му в сила. Всеки акт, за да породи
правно действие, т.е. да бъде противопоставен
на адресатите си, трябва да е станал тяхно
достояние. За нормативните административни актове това става чрез обнародването в
„Държавен вестник“, което създава законовата
презумпция за узнаване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

По делото не се спори и по несъмнен начин се
установява, че Правилникът за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон 2012 – 2013 г.
е утвърден от министъра на физическото
възпитание и спорта (Заповед № РД-09-408 от
17.09.2012 г.), но не изцяло, а само глави втора
и трета от него. Също така безспорно е, че
същият не е обнародван в „Държавен вестник“
от органа, който го е издал (арг. чл. 39, ал. 1,
т. 4 ЗНА и чл. 78, ал. 1, т. 2 АПК).
С оглед изложеното, основателно е соченото в жалбата твърдение, че при неизпълнение
на задължението за обнародване на нормативния административен акт същият не е
довършен – не са извършени предписани от
Конституцията действия. Ето защо, необнародването в „Държавен вестник“ на оспорения
нормативен акт е порок по смисъла на чл. 146,
т. 3 АПК – съществено са нарушени посочените по-горе административнопроизводствени
правила по издаването му. Необнародваният
подзаконов нормативен акт не произвежда
целеното с неговото издаване правно действие
и затова, ако бъде приложен, преди да бъде
обнародван, ще е налице незаконно действие,
извършено без нормативно основание (при
липсващо нормативно основание). Но приложеният необнародван подзаконов нормативен
административен акт създава нежелана от
правния ред и опасна привидност, че той има
правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. Затова в този
случай допуснатото нарушение на административнопроизводствените правила за издаването
му – липсата на обнародване – вече е особено
съществено. Такъв подзаконов нормативен
административен акт (необнародван, но приложен) е нищожен. Съгласно чл. 168, ал. 2 АПК
съдът обявява нищожността на акта, дори и
да липсва искане за това.
Ето защо, не следва да бъдат разглеждани
останалите доводи за материална незаконосъобразност на част от разпоредбите на правилника.
С постановеното от настоящия тричленен
състав решение тази нищожност следва да се
обяви на основание чл. 193, ал. 1, предл. 1 АПК.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. 1 АПК, Върховният административен съд, пето отделение,
Р Е Ш И :
Обявява нищожност на Правилника за
статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон
2012 – 2013 г., приет въз основа на решение по
Протокол № 2 от 21.05.2012 г. на БФС.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 9425 от 7.07.2014 г., постановено от петчленен
състав на Върховния административен съд по
адм. дело № 15360 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
4696
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-414
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е
невъзстановимо увредено, нареждам:
1. Заличавам от държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида
Бряст (Ulmus spp.), намиращо се на ул. Димитър
Ганев, землище на с. Градец, община Котел,
област Сливен, обявено със Заповед № РД-296
от 14.11.1994 г. на МОС (ДВ, бр. 97 от 1994 г.).
Заведено е в държавния регистър под № 1889.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлеж и на обжа лванe по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс
пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
И. Михайлова
4670
ЗАПОВЕД № РД-415
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че е
напълно унищожено, нареждам:
1. За ли чавам о т д ържавни я рег ист ър на
защитените природни обекти вековно дърво
от вида Смърч (Picea abies), намиращо се в
о тдел 9 0, подо т дел „б“ по лесоус т ройс т вен
проект на ЮЦДП – ТП „ДГС – Смол ян“ от
1978 г., землище на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, обявено със Заповед № 197
от 11.03.1987 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 25
от 1987 г.). Заведено е в държавния регистър
под № 1761.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлеж и на обжа лванe по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс
пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
И. Михайлова
4671

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-106
от 9 юли 2014 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов газопровод на територията на Република
България на основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
и чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
предвид обстоятелството, че обект „Газопровод
„Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради
на територията на Република България, е обявен
за обект с национално значение и за национален
обект с Решение № 876 от 2.12.2011 г. на Министерския съвет; писма вх. № АУ 14-6 от 7.02.2014 г.
и АУ 14-6(8) от 26.02.2014 г., допълнени с писмо
вх. № АУ 14-6(21) от 18.03.2014 г., всички на управителя на консорциум ДЗЗД „Газтек БГ – Южнийнипрогаз“, упълномощен от изпълнителните
директори на „Южен поток България“ – АД,
съгласно пълномощно, нотариално заверено на
10.01.2014 г., рег. № 269 на нотариус Цветанка
Михова-Ангелова с рег. № 562 на Нотариалната
камара, писмо изх. № АУ 10-45 от 10.05.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обекта, допълнено
с писмо изх. № АУ 10-45 от 25.01.2013 г. за разрешаване изработването на ПУП – планове за
застрояване и парцеларни планове за елементите
на обслужващата техническа инфраструктура,
съобщаване на изработения проект за ПУП
с обявление в „Държавен вестник“, бр. 87 от
2013 г., констативни протоколи по обявяването
от общини Варна, Аврен и Провадия от област
Варна, протоколи за проведени обществени обсъждания от общини Варна, Аврен и Провадия
от област Варна, Решение № 1300-4 по протокол № 27 от 13.01.2014 г. на Общинския съвет
(ОС) – гр. Варна, Решение № 643 по протокол
№ 24 от 11.10.2013 г. на ОС – Аврен, и Решение
№ 26-521 по протокол № 26 от 30.10.2013 г. на
ОС – гр. Провадия; писмо изх. № 26-00-4136 от
11.01.2012 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), че не е необходимо да
се провежда процедура по екологична оценка и
оценка за съвместимост и решението по ОВОС е
достатъчно за одобряване на ПУП, Решение по
ОВОС № 7-5/2013 г., постановено от министъра
на околната среда и водите с допуснато предварително изпълнение при условието на чл. 60 АПК,
писмо изх. № 26-00-2545 от 4.09.2013 г. на МОСВ,
че не е обжалвано допуснатото предварително
изпълнение на решението по ОВОС, решения
на Комисията за земеделските земи към МЗХ за
утвърждаване на трасета и площадки № КЗЗ-19
от 3.10.2013 г. и КЗЗ-21 от 31.10.2013 г., Решение
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№ КЗЗ-21 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г., писмо рег. индекс
И А Г-4529 от 3.02.2014 г. на Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ), писмо рег. индекс
ИАГ-5923 от 13.02.2014 г. на ИАГ, че не се изисква процедура за предварително съгласуване
по Закона за горите, и Решение № 1-I-2 (РД-19-9
от 14.03.2014 г.) за предварително съгласуване
за промяна на предназначението на поземлени
имоти в горски територии – частна държавна
собственост на ИАГ, становище с изх. № 61
от 4.02.2014 г. на ТП „Държавно горско стопанство – Провадия“, становище с рег. индекс
1665 от 2.10.2013 г. на Регионалната дирекция
по горите – Варна, писма с изх. № 181-147 от
20.02.2014 г. и № 155 от 5.03.2014 г. на ТП „Държавно горско стопанство гр. Варна“, становища
с изх. № 33-НН-29 от 1.07.2013 г. и № ЗЗ-НН-128
от 25.02.2014 г. на Министерството на културата,
писмо изх. № 26-Г-72 от 7.08.2012 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
и съгласувателно писмо с изх. № 04-16-33 от
26.02.2014 г. на Министерството на икономиката
и енергетиката, становища с рег. № 14-00-220 от
7.06.2013 г. и рег. № 11-00-332 от 15.08.2013 г. на
Министерството на отбраната, писмо с изх. № 04101-151 от 19.06.2013 г. от ДП „Ръководство на
въздушното движение“, становище с изх. № ПО8006 от 31.10.2013 г. на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ към МВР,
писмо с изх. № 26-00-1877/7 от 26.02.2014 г. на
Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморски район, съгласувателно писмо с рег.
№ 0094-1866 от 18.06.2013 г. на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, писмо № ЖИ-30509
от 29.12.2013 г. на ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, писмо с изх.
№ 59-00-1687 от 10.02.2014 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, здравни заключения с изх.
№ 03-06192, 03-06196, 03-06200 и 03-06203 от
25.09.2013 г. на Регионалната здравна инспекция – Варна, писмо с № ПМО-3053 от 21.05.2013 г.
на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
писмо с изх. № 199 от 31.05.2013 г. на Националната компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, становище с изх. № ПТР-03-12(2) от
29.05.2013 г. на Областно пътно управление – Варна, писмо с рег. № 24-00-366 от 22.05.2013 г.
на „Булгартел“ – ЕА Д, писмо с изх. № 2548
от 22.04.2013 г. на „Мобилтел“ – ЕАД, писмо
с изх. № 95-Д-102 от 30.04.2013 г. на БТК – АД,
становище с изх. № NID-ID-050 от 21.12.2013 г.
на „Космо България Мобайл“ – ЕАД, писмо с
изх. № 12 от 27.01.2014 г. на „Глобъл Комуникейшън Нет“ – АД, писма с изх. № БТГ 24-00-183 от
15.01.2014 г. и изх. № БТГ 24-00-46 от 6.01.2014 г.
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо с изх. № ВП356-1 от 21.02.2014 г. на „ВиК“ – ООД, Варна,
писма с изх. № К-EPRG-1270#7 от 19.03.2013 г.,
К-EPRG-1270#4 от 19.03.2013 г., К-EPRG-1270#5
от 19.03.2013 г., К-EPRG-1270#3 от 19.03.2013 г.
и К-EPRG-1270#1 от 19.03. 2013 г. на „ЕНЕРГОПРО Мрежи“ – АД, писмо с изх. № АД-53-868
от 7.11.2013 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД
(Централно управление), писмо изх. № 26-00-1
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от 3.01.2014 г. от „Провадсол“ – ЕАД, Провадия,
становище за съгласуване на ПУП от „Петрокелтик България“ – ЕООД, постъпило с писмо
вх. № АУ14-6 от 19.05.2014 г. на „Южен поток
България“ – АД, и решения по т. 3 от Протокол № УПНЕИПГ-01-02-01 от 27.02.2014 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Преносен газопровод „Южен поток“
на територията на Република България“ – за
част от общата дължина на газопровода на
територията на област Варна, общини Варна,
Белослав, Аврен, Провадия и Ветрино, за линейната част от газопровода, както следва: 1.
Част от основния газопровод от км 7+035,08,
намиращ се на землищната граница меж ду
с. Приселци, община Аврен, и с. Константиново,
община Варна, до км 57+736,09 (връх SS1-101) в
поземлен имот 0.88 в землището на с. Кривня,
община Провадия, и 2. Част от газопроводно
отклонение от км 7+026,56, намиращ се на землищната граница между с. Приселци, община
Аврен, и с. Константиново, община Варна, до
км 57+230,72, попадащ в рамките на поземлен
имот 6.20 в землището на с. Кривня, община
Провадия (място на присъединяване към ВРИГ
„Провадия“), съгласно приетите и одобрени
графични и текстови части на документацията,
представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез Министерството на регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
4768

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-1
от 3 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 48 от
Закона за енергетиката и чл. 38 от Наредба
№ 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране реши:
Удължава до 17 ч. на 31.07.2014 г. срока за
подаване на заявления за участие в конкурса за
издаване на лицензия за извършване на дейността
„разпределение на природен газ“ на територията
на община Смолян, обявен с Решение № ТПрГ-1
от 7.10.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 91 от 2013 г.),
при следните условия:
1. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса:
Заявленията за участие се подават всеки
работен ден от 9 ч. до 17 ч. до 31.07.2014 г.
включително в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на адрес: София,
бул. Княз Александър Дондуков 8 – 10, стая 303 –
деловодство.
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Заявлението се приема в деловодството и се
завежда с входящ номер, при условие че кандидатът представи издадено от комисията удостоверение за закупена конкурсна документация.
Получените заявления след указания по-горе
краен срок не се разглеждат от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране. Документацията за участие в конкурса не може да
се изтегля обратно освен при подаден писмен
отказ от участие в рамките на срока за подаване
на заявления.
2. Дата, място и час на отваряне на постъпилите заявления за участие в конкурса:
Процеду рата по провеж дане на конку рса
започва в 14 ч. на 1.08.2014 г. с отваряне на подадените предложения в сградата на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране на
адрес: София, бул. Княз Александър Дондуков
№ 8 – 10.
Решението може да бъде обжалвано само с
решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаване на последното.
За председател:
Л. Младенова
4695

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3335-П
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 92 от 2012 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и Решение № 1563 от 25.09.2013 г.
(ДВ, бр. 90 от 2013 г.) за изменение и допълнение
на Решение № 1543 от 14.11.2012 г. на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3012 от 27.06.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 52218.530.229 с площ 10 391 кв. м в
гр. Априлци, област Ловеч, с номер по предходен
план: 163, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – за туристическа база, хижа, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-11-132 от 24.03.2010 г. на
началника на СГКК – Ловеч, ведно с попадащите в този имот сгради: двуетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.1 със застроена
площ 774 кв. м, брой етажи – 2, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едно-
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етажна сграда с идентификатор 52218.530.229.2
със застроена площ 45 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.3 със застроена площ 116 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – хангар,
депо гараж; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.4 със застроена площ 161 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – сграда
за търговия, състояща се от бар-бюфет (летен)
и пречиствателна станция; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.5 със застроена
площ 18 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.6
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.7 със застроена площ 17 к в. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, ту ристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.8 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.9
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.10 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.11 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.12 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.13
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.14 със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.15 със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.16 със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.17
със застроена площ 41 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
трайните подобрения и приращения върху имота,
включително плувен басейн с площ 348,63 кв. м
и сондажен кладенец с площ 7,53 кв. м, заедно
с трайно монтиран инвентар, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 700 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
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2.3. депозитът за участие е парична вноска
50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. с
включен данък добавена стойност или равностойността им в евро и се заплаща, както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност, или са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4672
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РЕШЕНИЕ № 1579
от 30 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3022
от 30.06.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
44238.215.1 с площ 49 837 кв. м, намиращ се в
местността Кури гьол, гр. Лом, община Лом,
област Монтана.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4673
РЕШЕНИЕ № 1580
от 30 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3023
от 30.06.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана, представляващ: урегулиран поземлен имот ХХІІ-502
с площ 1230 кв. м, намиращ се на ул. Димитър
Благоев 10, гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана, ведно с построената в него сграда
склад със застроена площ 420 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4674
РЕШЕНИЕ № 1581
от 30 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3024
от 30.06.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
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48489.11.568 с площ 335 кв. м, намиращ се на
ул. Княз Александър Батенберг 3, гр. Монтана,
община Монтана, област Монтана.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4675
РЕШЕНИЕ № 1582
от 30 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3025
от 30.06.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 03928.511.538 с площ 216 кв.м, намиращ се
на ул. Христо Ботев 2, гр. Берковица, община
Берковица, област Монтана, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор
03928.511.538.1 със застроена площ 100 кв. м и
мазе от 30 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4676
РЕШЕНИЕ № 1583
от 4 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22 г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал.6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3030 от
4.07.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на поземлен имот № 016439 в землището на с. Черничево, община Крумовград, област Кърджали,
с площ 8854 кв. м ведно с построените в него:
1. административна сграда (застава) – двуетажна масивна със стоманенобетонна конструкция със застроена площ 266 кв. м, състояща се
от: сутерен – три помещения; първи етаж – два
коридора и единадесет стаи; втори етаж – два
коридора и шест стаи;
2. склад с друго предназначение – едноетажна
масивна сграда със застроена площ 54 кв. м;
3. стопанска сграда – едноетажна масивна
сграда със застроена площ 103 кв. м;
4. склад с друго предназначение – едноетажна
масивна сграда със застроена площ 14 кв. м;
5. гараж – едноетажна масивна сграда със
застроена площ 101 кв. м, състояща се от пет
гаражни клетки;
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6. склад с друго предназначение – едноетажна
масивна сграда със застроена площ 13 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4717
РЕШЕНИЕ № 1584
от 8 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3034 от
8.07.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на
областния управител на област Велико Търново,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10447.512.2 с площ 16 533 кв. м, намиращ се във
Велико Търново, Гаров район, община Велико
Търново, област Велико Търново.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4718
СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1295
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 249 от 28.04.2014 г.
и Решение № 304 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 27.08.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на УПИ V-543, кв. 49В,
м. Зона В-17, бул. Ген. Н. Столетов, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 155 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.08.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер 360 лв.
(с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4586
РЕШЕНИЕ № 1296
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 249 от 28.04.2014 г.
и Решение № 304 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 26.08.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ V-535, кв. 49Б, м. Зона В-17,
ул. Зайчар, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 137 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.08.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4587
РЕШЕНИЕ № 1297
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за помещение към трафопост, ж.к. Дружба
2, до бл. 501, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
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4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4588
РЕШЕНИЕ № 1298
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 66 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1505.2365.1.2),
ж.к. Дружба 2, до бл. 527, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4589
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РЕШЕНИЕ № 1299
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 66 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.1505.2479.1.2),
ж.к. Дружба 2, до бл. 518, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4590
РЕШЕНИЕ № 1301
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.08.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
помещение (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32), ж.к. Младост – 1 ч.,
бл. 1Ж, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.08.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4591
РЕШЕНИЕ № 1302
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 426 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4358.228.12.1),
ж.к. Люлин 9, до бл. 907, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4592
РЕШЕНИЕ № 1303
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 424 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
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1. На 10.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.8550.1339 (УПИ XI, кв. 90), кв. Враждебна,
ул. 3 № 53, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 81 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 8.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4678
РЕШЕНИЕ № 1304
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.1108.8 и построените в него 2 бр. сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14,
София, ул. Сирма войвода 16, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 284 000 лв. (15,64 %
от сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 28 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 5.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
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на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4593
РЕШЕНИЕ № 1305
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.09.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот 587, кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43а,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 2.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4594
РЕШЕНИЕ № 1306
от 13 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61), София,
ж.к. Младост – 2 ч., бл. 210, вх. 2 (Б), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4679
РЕШЕНИЕ № 1312
от 24 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение, София, ул. Цар Асен
3, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Триадица“, с право на собственост върху
1/39 ид. части от общите части на сградата и
дворното място.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4680
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РЕШЕНИЕ № 1314
от 24 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 15.09.2014 г. от 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.4400.2889, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена
част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 846 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 80 000 лв.
4. Депозитът за участие – 84 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4681
РЕШЕНИЕ № 1315
от 24 юни 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 15.09.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.4400.2888, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, София, ул. Околовръстен път 788, обособена
част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 2 700 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 270 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4682

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 56
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за обект: „Ферма за угояване на телета“,
в поземлен имот с идентификатор ПИ № 03504.230.7,
местността Сухата чешма, по кадастралната карта
на гр. Белица, община Белица.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
4554

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 198
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 135,
ал. 3, чл. 64, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ, чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 21, ал. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на нова подземна кабелна линия 20 kV, чрез която
да се осъществи изместване на съществуваща въздушна линия през имота на възложителя. Новото
трасе е проектирано да започоне от съществуващ
ЖР стълб, който се намира в ПИ 137042, собственост на възложителя, местност Делове, землище
Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград.
2. Задължава кмета на Община Велинград да
извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.
Председател:
Д. Кехайова
4646

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 86
от 5 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план
на гр. Видин – за промяна предназначението на
ПИ с идентификатор 10971.512.186 по КККР на
гр. Видин, собственост на „Поли Трейд Логистик“ – ЕАД, с който предназначението на имота
от „Други селскостопански дейности“ се променя
в предназначение за „Производствена дейност“.
Председател:
Пл. Трифонов
4705

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 433
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
външно електроприсъединяване и външно водохващане за изграждане на обект: „Туристическа
хижа“ в ПИ (поземлен имот) с идентификатор
22767.222.112 по КК (кадастрална карта) на с. Паничерево. Трасето на външното електроприсъединяване преминава през ПИ (поземлени имоти)
с идентификатори 22767.222.318; 22767.222.344;
22767.222.570; 22767.222.685 и 22767.222.886 по КК на
с. Паничерево. Трасето на външното водохващане
преминава през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори 22767.222.175; 22767.222.318; 22767.222.344
и 22767.222.886 по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
4555

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 976
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 31, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 865 от 2008 г. за откриване на процедура за
приватизация на имота Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) X-531 с
площ 660 кв. м, намиращ се в кв. 28, с. Ясеново,
ведно с построената в него едноетажна масивна
сграда с предназначение „автоспирка“, със застроена площ 45 кв. м, при граници на имота: УПИ
VIII, алея, УПИ II, УПИ IX-533 и улица, съгласно

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ПР на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 356 от
2.05.2006 г. на кмета на общината, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена: 6200 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и ДДС върху 40 % от
нея се заплащат от спечелилия участник в левове
до деня на подписване на договора за продажба по
сметки, посочени в проектодоговора към тръжната
документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която се
внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868 7501 в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, Казанлък,
BIC KORPBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая 17
на Община Казанлък срещу квитанция за платена
цена за тръжна документация в размер 100 лв. (без
дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на Агенцията по вписванията при Министерството на
правосъдието за актуално състояние на търговеца,
а за юридическите лица, нерегистрирани по Търговския закон – заверено копие на удостоверение
за актуално състояние, издадено до 6 месеца преди
датата на търга (не се прилага за кандидати – физически лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. в стая 21 в сградата на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
4556

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 572
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: Трасе на подземен
електропровод 20 kV за присъединяване на обект:
„Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с обхват имоти – общинска собственост,
с идентификатори 55302.107.375 и 55302.107.301 в
местността Мрамор, землище на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, съгласно приетата графична
и текстова част на документацията, неразделна
част от решението.
Проектът се намира в Общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинската администрация – Панагюрище, пред Административния съд – Пазарджик.

4595

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

РЕШЕНИЕ № 573
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод (за улично осветление) и водопровод
до поземлен имот № 569084 в Стопански двор – землище на с. Попинци, община Панагюрище“,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Трасетата преминават през общински имот
№ 569031 – 6120 – местен път в землището на
с. Попинци, община Панагюрище, съобразно
приложения регистър на засегнатите имоти.
Проектът се намира в Общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.

4610

Председател:
В. Зумпалова-Ралчева

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 44
от 17 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Заповед № 249 от 18.10.2012 г. на кмета на община
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Стамболийски, § 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за ПИ 007120,
местност Люцерните, по КВС на землището на
с. Йоаким Груево, община Стамболийски, за
промяна предназначението на земеделска земя
за жилищно застрояване:
– в план регулации – в ПИ 007120 се образуват седем УПИ: УПИ 007120-I – жил. стр.,
УПИ 007120-II – жил. стр., УПИ 007120-III – жил.
стр., УПИ 007120-IV – жил. стр., УПИ 007120V – ж и л. с т р., У П И 0 0712 0 -V I – ж и л. с т р.,
УПИ 007120-VII – жил. стр., по сините и червените линии и надписи в син цвят;
– в план застрояване – за новообразуваните УПИ се приема устройствена зона „Жм“
със следните градоустройствени показатели:
Пзастр. <60 %, Кинт. <1,2, Кота корниз <10 м,
Позел. >40 %, от които 1/3 дървесна растителност,
с начин на застрояване – ниско, свободно разположено в рамките на ограничителните линии,
показани с плътен червен пунктир и коти в черно.
Одобрява план-схема за електроснабдяване.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Община
Стамболийски.
Председател:
Н. Дочев

4657

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1389
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване
за ПИ № 107068, 107069, 107070, 107072, 107073,
107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080,
107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка
Верея, община Стара Загора“, с обща дължина
на кабела около 835 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

4563

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 676
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 7 от протокол № 11
от 11.06.2014 г. на Общинския експертен съвет по

ВЕСТНИК
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устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване заедно
с приложени схеми за техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електрозахранване и план за вертикално планиране
на поземлен имот с идентификатор 35290.8.34,
местност Троянско поле по кадастралната карта
и регистри на с. Калейца, община Троян, област
Ловеч, във връзка с промяна предназначението
на земеделски имот за неземеделски нужди, като:
– обособява се един нов строителен квартал
към регулационния план на с. Калейца, община
Троян, с № 92;
– предвижда се нова улица-тупик с ОТ 212213-214-215-216-217-218-219-220 с широчина 10 м
(две платна по 3,50 м и двустранни тротоари по
1,50 м) за осигуряване на вътрешен достъп до
имотите в новообособения квартал;
– в кв. 92 се обособяват УПИ І-8.34 с площ
7364 кв. м, с отреждане „За площадка за депониране на зелени отпадъци“, УПИ ІІ-8.34 с
площ 8383 кв. м, с отреждане „За производствена
дейност“, и УПИ ІІІ-8.34 с площ 19 179 кв. м, с
отреждане „За производствена дейност“.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4655

Председател:
А. Балев

РЕШЕНИЕ № 677
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ, Решение № 10
от протокол № 22 от 11.12.2013 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване заедно
с приложени схеми за техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електрозахранване и част пътна, за поземлени имоти
с идентификатори 35290.154.23, 35290.154.30,
35290.154.31, 35290.154.32 и 35290.154.33, местност
Сврачи дол по кадастралната карта и регистри
на с. Калейца, община Троян, област Ловеч, във
връзка с промяна предназначението на земеделски
имоти за неземеделски нужди, като:
– обособяват се два нови строителни квартала
към регулационния план на с. Калейца, община
Троян с № 81 и 82;
– предвижда се нова улица с о.т. 229-225-224223-215 с широчина 10 м (две платна по 3,50 м и
двустранни тротоари по 1,50 м) за осигуряване
на вътрешен достъп до имотите в новообособените квартали с цел избягване на достъпа от път
ІІ-35 от републиканската пътна мрежа, както и
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улица-тупик с о.т. 230-227 (съществуващ асфалтов
път) за осигуряване на транспортен достъп до
УПИ ІІ-154.14, 154.005, 154.31, 154.33;
– в кв. 82 се обособяват УПИ ІІ-154.14, 154.005,
154.31, 154.33 с площ 25 594 кв. м и ІІІ-154.30 с
площ 5337 кв. м, с отреждане „За производство,
обслужване и администрация“, УПИ ІV-154.003 с
площ 2253 кв. м, с отреждане „За производствена
дейност и обществено обслужване“, УПИ І-154.26,
154.27 с площ 12 025 кв. м, с отреждане „За обслужване и администрация“, и УПИ V-154.003 с
площ 2737 кв. м, с отреждане „За бензиностанция
и газостанция“;
– в квартал 81 се обособяват УПИ І-154.32,
154.31, 154.30 с площ 39 123 кв. м, с отреждане
„За производство, обслужване и администрация“,
УПИ ІV-149.57, 164.653, 154.15, 154.17, 154.28, 154.29,
154.32 с площ 40 993 кв. м, с отреждане „За спорт
и атракция“, УПИ ІІІ-154.32 с площ 1269 кв. м,
с отреждане „За техническа инфраструктура“, и
УПИ ІІ-154.32 с площ 3881 кв. м, с отреждане
„За производство, обслужване и администрация“.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев

4656

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 100
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3, чл. 125, чл. 14, ал. 1 и 3, чл. 16 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, Решение № I, протокол № УТ-01-04 от
23.05.2014 г. на ОЕСУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Трън, одобрява подробен
устройствен план:
1. План за регулация на ПИ № 000526 от КВС,
землище гр. Трън, с образуване на шест нови
урегулирани поземлени имота, както следва:
 УПИ I-000526 от кв. 100 с площ 6867,2 кв. м;
 УПИ II-000526 от кв. 100 с площ 6932,2 кв. м;
 УПИ III-000526 от кв. 100 с площ 11 535 кв. м;
 УПИ IV-000526 от кв. 100 с площ 5322,7 кв. м;
 УПИ I-000526 от кв. 101 с площ 9269,2 кв. м;
 УПИ II-000526 от кв. 101 с площ 11 669,8 кв. м.
Устройствената зона за новоурегулираните
поземлени имоти от двата квартала е „предимно
производствена“ (Пп).
Уличната регулация предвижда обслужващи
улици с осови точки 726-738-739-740-741 в ПИ
№ 000526 от КВС и осови точки от 723 до 737 в
ПИ № 000524 от КВС, землище гр. Трън, засягащи
2658,9 кв. м от общата площ на ПИ № 000526 и
1830,5 кв. м от ПИ № 000524. Така ограничената
от улиците урегулирана територия обособява два
квартала с № 100 и 101.
2. План за застрояване на новообразуваните
УПИ I-000526, УПИ II-000526, УПИ III-000526,
УПИ IV-000526 от кв. 100, УПИ I-000526 и УПИ
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II-000526 от кв. 101, предвидено в ограничителните линии на застрояване на всеки от тях, при
запазване на съществуващите сгради. Устройствените параметри на бъдещото застрояване са:
 максимална височина – 15 м;
 максимална плътност на застрояване – 80 %;
 максимална интензивност на застрояване –
2,5;
 минимална озеленена площ – 20 %;
 начин на застрояване – свободно.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Шишкова
4622

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 12
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 3 и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на общ устройствен план на гр. Търговище – за поземлен имот
с идентификатор 73626.510.386 по кадастралната
карта на гр. Търговище, като определя „смесена
централна устройствена зона“ (Ц2), със съответните устройствени показатели за имота и предназначение „Хотелски комплекс“ с височина на
застрояване ≤ 21 м (високоетажно застрояване).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – Търговище.
След влизане в сила на това решение може
да се процедира одобряване на ПУП за имота
съгласно текстовете на чл. 34, ал. 3 ЗУТ.
Председател:
С. Али
4706

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 569
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява проекта за ПУП – парцеларен
план за „Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Харманли – Свиленград;
участък 5 от км 266 + 000 до км 271 + 000, Пресичания и преустройства 110 kV – Пресичане ВЛ
2х110 kV „Пясъчево – Малево“ при км 266+002
(съществуващ км 266+132)“ съгласно графичната
част на проекта.
Трасетата на въздушния електропровод преминават през поземлени имоти, подробно описани
по вид, начин на трайно ползване, категория,
местност, площ с ограничено ползване и собственици, както следва:
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имот по
КК

ДЪРЖАВЕН
Вид
територия

НТП

Площ
на
имота
в дка
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Площ с ог- Вид собраничение ственост
в ползването в кв. м
частна

С Т Р. 5 5
Собственик

77181.2.7

з емеде лс к а друг вид нива
територия

6,650

544

77181.2.7

т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

0,742

няма

77181.2.8

з емеде лс к а друг вид нива
територия

9,650

1395

Не д я л к а И в а н о в а
Бояджиева, Трендафил Иванов Трендафилов

77181.2.8

т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

1,163

няма

77181.2.9

з емеде лс к а друг вид нива
територия

6,651

576

77181.2.9

т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

0,827

404

77181.2.10 з емеде лс к а друг вид нива
територия

3,999

466

77181.2.10 т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

0,506

138

77181.2.11 з емеде лс к а друг вид нива
територия

8,900

1278

77181.2.11 т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

1,128

няма

77181.2.12 з емеде лс к а друг вид нива
територия

8,001

1087

77181.2.12 т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

1,069

няма

77181.2.13 з емеде лс к а друг вид нива
територия

16,101

1847

77181.2.13 т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

2,497

няма

77181.2.16 з емеде лс к а за селскостопантеритория
ски, горски, ведомствен път

1,985

141

77181.2.16 т е р и т о р и я за друг поземлен
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт

0,272

няма

77181.2.23 з емеде лс к а друг вид нива
територия

3,399

1

частна

Нейчо Павлов
Нейчев

77181.2.24 з емеде лс к а друг вид нива
територия

4,000

472

частна

Марин Жеков Гочев

77181.2.30 з емеде лс к а друг вид нива
територия

2,600

18

частна

Борис Тончев
Михайлов

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

отчужден

н-ци на Иван Братанов Дулев

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

отчужден

н-ци на Теню Братанов Дулев

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

отчужден

н-ци на Латю Янчев
Господинов

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

отчужден

Ге о р г и То д о р о в
Б о й ко в , К о н с т а н ца Тодорова Бойкова, Мария Георгиева
Янчева, Екатерина
Георг иева Трен дафилова

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

отчужден

Георги Василев Трендафилов, държавата

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна
частна

Забележка

отчужден

н-ц и н а Д и м и т ъ р
Вълков Грозев

държав- ДПНК „ЖИ“
на частна

отчужден

общин- О б щ и н а Х а р м а н ска пуб- ли – ст.
лична
държав- ДПНК „ЖИ“
на частна

отчужден

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Сервитутът на трасетата е по 10 м от двете
страни на електропровода или обща ширина 20 м
съгласно графичната част на приложения проект.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
4621

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 537
от 5 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
І. Приема информационен меморандум и
приватизационна оценка на незавършена сграда
на ново училище в строеж ведно с поземления
имот, върху който е разположена, а именно:
ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево,
целият с площ 8598 кв. м, отреден „за хотелски
комплекс“, актуван с акт за частна общинска
собственост № 925 от 8.02.2008 г.
ІІ.1. Открива процедура по приватизация чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване на следния общински незавършен обект на
строителството, невключен в имуществото на
общински търговски дружества: незавършена
сграда на ново училище в строеж ведно с поземления имот, върху който е разположена, а именно: ПИ № 48619.501.243 по КККР на гр. Царево,
целият с площ 8598 кв. м, отреден „за хотелски
комплекс“, актуван с акт за частна общинска
собственост № 925 от 8.02.2008 г.
І І. 2 . О п р ед е л я н ач а л н а т р ъ ж н а ц е н а –
1 019 000 лв. (без ДДС).
ІІ.3. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗПСПК определя стъпка за наддаване – 20 000 лв. (без ДДС).
ІІ.4. Определя депозит в размер 10 % от началната тръжна цена и определя краен срок за
внасянето му – до изтичане на крайния срок за
подаване на предложенията за участие в търга,
по сметка на Община Царево № BG65STSA
93003391581610, в Банка „ДСК“ – ЕА Д, к лон
„Царево“, BIC: STSABGSF.
ІІ.5. Място за закупуване на тръжна документация – в касовия салон на Община Царево,
ет. 1, ул. Хан Аспарух, при цена на документацията – 200 лв. (без ДДС).
ІІ.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 14-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
ІІ.7. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – до 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
ІІ.8. Срок за извършване на оглед на обекта – до 14-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, всеки работен
ден от 9 до 16 ч.
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ІІ.9. Провеждане на търга – в сградата на
Община Царево, заседателната зала, от 14 ч., в
първия работен ден след изтичане на срока за
подаване на предложенията за участие в търга.
ІІ.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.
ІІ.11. Утвърждава тръжна документация за
провеждане на публичния търг с явно наддаване:
1. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, а именно: наименование на обекта, начална тръжна цена, стъпка
за наддаване, размер на депозит и краен срок за
внасяне, място за закупуване на тръжната документация и цена, срок за закупуване на тръжна
документация, срок за извършване на оглед на
обекта, срок за подаване на предложения за участие, място – ден – час за провеждане на търга,
предварителни квалификационни изисквания.
2. Изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени:
– удостоверение за актуално състояние или
ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
– удостоверение от отдел „МДТ“ за липса на
задължения към Община Царево за заплащане
на местни данъци и местни такси и декларация
(свободен текст) от участниците за липса на
непогасени частни финансови задължения към
Община Царево;
– документ за закупена тръжна документация;
– документ за внесен депозит за участие;
– решение на управителния орган за участие
в процедурата и придобиване (за търговските
дружества);
– за физическите лица, които не са еднолични
търговци (ЕТ) – копие от лична карта.
3. Основания за недопускане до участие в търга:
– предложението е подадено след срока, определен с решението на ОбС;
– предложението е подадено в незапечатан
плик или прозрачен плик;
– не съдържа документ за внесен депозит за
участие в търга;
– не съдържа документ за закупена тръжна
документация;
– не съдържа който и да е документ, посочен
в горепосочения изчерпателен списък по т. 2.
4. Разяснения относно процедурата по провеждане на търга и сключването на договор за
приватизация.
5. Проект за договор.
6. Информационен меморандум.
ІІ.12. Назначава комисия по чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и съгласно чл. 8,
ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
определя по 50 лв. възнаграждение на членовете
на комисията – общински съветници.
Възлага на кмета да организира провеждането
на процедурата по публичен търг с явно наддаване, да постанови решение за определяне на
спечелилия търга участник, да сключи договор.
Председател:
Д. Скулиев
4658
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 546
от 5 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Царево, отразено в Протокол № 31 от
5.06.2014 г., реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
за УПИ II „за озеленяване“, кв. 135 по плана на
гр. Царево, по силата на който се обособяват нови
УПИ, както следва: нов УПИ II „за озеленяване“,
УПИ III „за КОО“, УПИ IV „за ТП“, УПИ V „за
озеленяване“, УПИ VI „за озеленяване“, УПИ VII
„за озеленяване“, кв. 135 по плана на гр. Царево,
създава се нов кв. 135а и се образуват следните
урегулирани поземлени имоти в него: УПИ I „за
озеленяване и паркинг“, УПИ II, УПИ III, УПИ
IV, УПИ V, УПИ VI – всички с отреждане „за
жилищни сгради“, и УПИ VII „за хотел“, както и
се образува улица, която разделя кв. 135 и кв. 135а
по плана на гр. Царево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от лицата по
чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред Административния съд – Бургас.

4641

Председател:
Д. Скулиев

14. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-39 от 8.07.2014 г. на
„БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, за строеж: „Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2 – Разширение
на буферен склад за течни горива – склад за
втечнени въглеводородни газове (LPG)“, в имот
с идентификатор № 07079.618.203, гр. Бургас. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен сок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие.
4724
19. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедура за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Дулово – изтичащ мандат на 3.08.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Варна – изтичащ мандат
на 3.08.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – изтичащ мандат
на 3.08.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих – изтичащ
мандат на 4.08.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков – изтичащ
мандат на 5.08.2014 г.;
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград – изтичащ
мандат на 7.08.2014 г.;
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1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Пирдоп – изтичащ
мандат на 10.08.2014 г.;
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Разград – изтичащ
мандат на 12.08.2014 г.;
1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла – изтичащ мандат
на 12.08.2014 г.
2. В 14-дневен срок от датата на обнародването
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4,
ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната
власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят
да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
нотариално заверено копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата
за придобиване на имуществото по образец,
утвърден от ВСС, документи, удостоверяващи
наличието на стажа по чл. 170 ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
4643
3. – Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. София, дирекция „СДО“,
отдел „Събиране“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим
имот № 0029-000614 от 16.06.2014 г. възлага на
Теодора Миткова Балтаджиева с адрес гр. Карнобат, кв. Люляците 125, следния недвижим
имот: жилище (апартамент) с идентификатор
07079.662.58.1.6, с площ 67,34 кв. м в гр. Бургас,
ж.к. Победа, ул. Хан Омуртаг, бл. 6, вх. 2, ет. 2,
ап. 6, за сумата 23 424 лв. Имотът се продава
такъв, какъвто е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
4684
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40. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет – Софи я, обявява
следните конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.3. Фармаци я,
научна специалност „Фармацевтична химия“
за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“
на Фармацевтичен факултет при МУ – София;
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Аналитична химия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичен фак ултет, ул. Ду нав 2, 1000
София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98
74, http://mu-sofia.bg/.
4124
78. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата
по трудова медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море 8, У МБА Л „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).
4725
31. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по:
професионално направление 1.2. Педагогика,
специалност Теория на възпитанието и дидактика (социално-педагогическа работа) – един;
специалност Теория на възпитанието и дидактика
(история на педагогиката) – един; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…, спец иа л нос т Мет одика на обу чениет о
по информатика и информационни технологии – един; професионално направление 2.2.
Археология и история, специалност История на
България – един, всички за нуждите на факултет „Природни науки и образование“; професионално направление 3.6. Право, специалност
Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения – един, за нуждите на факултет
„Юридически“, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
в кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
4653
30. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през юни 2014 г. са продадени следните обекти:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.1380.189 в УПИ I, кв. 172, София, ул. Елов
дол 23, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „На-
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дежда“, продаден на Ивайло Людмилов Гюров
за 33 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 6600 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
39 600 лв., изплатени изцяло от купувача.
2 . По м е щ е н и е к ъ м т р а ф о п о с т (с а м о с т оя т е лен о б ек т в сг ра да с и ден т ифи к ат ор
68134.1506.1022.13.1), София, ж.к. Дружба 1, до
бл. 165, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, продадено на „Йорданови-96“ – ООД, представлявано от Бисер Георгиев Йорданов, за 4000 лв., изплатени изцяло
от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. Магазин № 2 с и ден т ификатор
68134.2824.2436.7.24, София, ул. Връх Манчо,
бл. 4, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, продаден на
Юлиян Пламенов Стоилов съвместно с Георги
Борисов Борисов за 43 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4. Поземлен имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545 и административна сграда
(незавършено строителство) с идентификатори
68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2, Софи я,
СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в
УПИ VIII, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продадени на „РИКС 77“ –
ЕООД, представлявано от Пламен Симеонов
Василев, за 299 000 лв. На основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС върху 14,13 % от достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
8449,74 лв. Продажната цена на обекта с ДДС
е в размер 307 448,74 лв., изплатени изцяло от
купувача.
5. ПИ № 496, кв. 19, София, м. Бул. Ломско
шосе, ул. Евгени Босилков (бивша ул. Борба),
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, продаден на „Енимен Трейдинг“ – ООД, представлявано от Деян Ангелов
Ангелов, за 64 000 лв. На основание чл. 2, т. 1
и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
12 800 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 76 800 лв., изплатени изцяло от купувача.
6 . П И № 49 7 в У П И I , к в. 19, С о ф и я ,
м. Бул. Ломско шосе, ж.к. Надеж да – I част,
бул. Епископ Евгени Босилков 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Енимен Трейдинг“ – ООД,
представлявано от Деян Ангелов Ангелов, за
67 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 13 400 лв.
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
80 400 лв., изплатени изцяло от купувача.
7. П И с и д е н т и ф и к а т о р 6 81 3 4 .4 0 8 7.4 62
(УПИ ХХI – общ., кв. 12), София, м. Горубляне,
ул. Сърнена гора, обособена част от „Софийски
имот и“ – Е А Д, п рода ден на „Енев“ – ООД,
представлявано от Енчо Димитров Енев, за
90 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 18 000 лв.
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Продажната цена на обекта с ДДС е в размер
108 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
8. У ПИ I, к в. 2 , с. Юн дола, общ и на Велинград, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, продаден на
„Андела“ – АД, представлявано от Киро Димов
Русев, за 250 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и
чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на
търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 50 000
лева. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 300 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
9. Помещение към трафопост, с. Бистрица,
ул. Янчовска река, ъгъла с ул. Синчец, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, продадено на Христо Димитров
Цочев за 36 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
10. Магазин № 1, София, ж.к. Люлин, бл. 370
(сутерен), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на Калоян
Спасов Асенов за 34 000 лв., изплатени изцяло
от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4683
80. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през юни 2014 г. е извършила продажба на общински нежилищни имоти,
представляващи: 1. Незастроен УПИ V – „за
общес т вено обсл у ж ва не“, о т с т р. к в. 67 по
плана на с. Русаля, община Велико Търново,
собственост на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на сдружение с нестопанска цел „Театрална
формация Бис – Бард“, вписано в регистъра за
юридически лица с нестопанска цел под № 7247,
том 72, стр. 117, по ф.д. № 11524/1998 г. на СГС,
с ЕИК 130272861, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Яворов,
бл. 77, представлявано от председателя на УС
Анимари Кирилова Димитрова, за 20 100 лв.,
върху която сума е начислен ДДС в размер
4020 лв. Общата сума по договора възлиза на
24 120 лв., изплатена изцяло от купувача. 2. Застроен УПИ ХІ – „за фурна“, от кв. 26 по плана
на с. Пчелище, община Велико Търново, заедно
със сграда (бивша фурна), собственост на Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на еднолично дружество
с ограничена отговорност „Адисофт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велико
Търново, ул. Акация 15, вписано в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията,
с ЕИК 202614262, представлявано от управителя Лъчезар Василев Лалев, за 11 480 лв., върху
която сума е начислен ДДС в размер 686 лв.
Общата цена по договора е в размер 12 166 лв.,
на разсрочено плащане, с начална вноска в размер 3444 лв., а остатъкът – платим на 2 равни
вноски, в срок до 12.06.2015 г.
4596
21. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж
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№ РС-039 от 4.07.2014 г. за строителството на
обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод „Палатик“ от каптаж „Палатик“ до вътрешна
водопроводна мрежа на с. Елешница, община
Разлог“, землище на с. Елешница, община Разлог, и землище на с. Палатик, община Белица,
област Благоевград. Възложители са Община
Разлог със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Стефан Стамболов 1, представлявана от
инж. Красимир Герчев – кмет, и Община Белица
със седалище и адрес на управление гр. Белица,
ул. Георги Андрейчин 15, представлявана от инж.
Ибрахим Палев – кмет. Местоположението на
обекта е на територията на с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград, и с. Палатик, община
Белица, област Благоевград. Съгласно чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Областната администрация – Благоевград.
4663
7. – Община Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са
изготвени парцеларен план извън населените
места на община Брезово и план-схеми към
действащ подробен устройствен план на гр. Брезово за обект „Проектиране и изграждане на
оптични кабелни трасета с цел развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична,
защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ
инфраструктура в регион Южна България“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинската администрация – гр. Брезово, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4661
19. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за улична
регулация за населени места Салихова махала
и Дживгови колиби – кметство с. Чолакова,
община Велинград. Проектът се намира в кметство – с. Чолакова. Заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения в едномесечен
срок от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Велинград.
4647
60. – Община Любимец на основание чл. 25,
а л. 4 ЗОС у ведом я ва Ц вета н ка Ди м и т рова
Хрис т ова, Па вл и на Георг иева Па на йо т ова,
Мара Георгиева Панайотова, собственици на
ПИ № 951, кв. 144 по плана на гр. Любимец,
област Хасково, при граници на имота: север – У ПИ X V III-2193 и У ПИ X V II-2192, от
юг – ул ица, о т изт ок – У ПИ X X III-952 , запад – УПИ VI-949, целият с площ 645 кв. м,
намиращ се на ул. Здравец в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково, че е издадена
Заповед № РД-09-395 от 23.06.2014 г. на кмета
на община Любимец за принудително отчуждаване за изграждането на обект от първостепенно значение – публична общинска собстве-
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ност – подобект 10: Пътен подлез на км 286+620,
Участък 3 – Любимец от км 285 до км 287+450
по проект „Реконструкция и електрификация
на железопътна линия Пловдив – Свиленград,
фаза 4.2. „Реконструкция и електрификация
н а же ле з оп ът н а о т с еч к а Х арм а н л и – С виленг рад, вк лючващ разширение на улица с
о.т. 499 – 388 – публична общинска собственост,
в кв. 144 и 145 по плана на гр. Любимец по ПУП
на гр. Любимец, одобрен с Решение № 364, прието с протокол № 38 от 6.11.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Любимец, на 26 кв. м, предвидени
за посоченото мероприятие, заключващи се при
граници: улица с о.т. 493 – 1075, УПИ XXIV-951
от кв. 144 и ПИ 949 и ПИ 952, представляващи
част от гореописания имот, тяхна собственост.
Определ я се обезщетение за собствениците
на отчуж дения имот, разпределено съобразно квотите на собственост, както следва: 1.
Цветанка Димитрова Христова – 58,50 лв.; 2.
Павлина Георгиева Панайотова – 58,50 лв.; 3.
Мара Георгиева Панайотова – 58,50 лв. Обезщетението ще се изплаща по банков път чрез
Банка „ОББ“ – АД, след 15.07.2014 г. по представени от правоимащите лица банкови сметки.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на АПК пред
Административния съд – Хасково.
4649
115. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за електрозахранване от съществуващ БКТП в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.691, през
ПИ с идентификатор 48489.27.26 – общинска
собственост, до новообразуваните ПИ с идентификатори 48489.27.793 и 48489.27.794, местност
Над село по кадастралната карта на гр. Монтана.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4685
116. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопроводно
отклонение от съществуваща шахта в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.26 – общинска собственост, до новообразувани ПИ
с идентификатори 48489.27.793 и 48489.27.794,
местност Над село по кадастралната карта на
гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на
Община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4686
78. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
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на техническата инфрастру кт у ра извън границите на урбанизираните територии – обект
„Реконструкция на напорен тръбопровод от
КПС 14 до изливна шахта № 2 на главен колектор към КПС 15“ в землището на гр. Несебър и
землището на с. Равда, община Несебър – част
от обект „Събиране, пречистване и отвеждане
на пречистени отпадъчни води от агломерация
Несебър – Слънчев бряг – Равда“ DIR-5101111668-152 по околна среда 2007 – 2013. Проектът е
изложен в сградата на Общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинска администрация – Несебър.
4710
44. – Община гр. Полски Тръмбеш на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за генерален
план за организация на движението в гр. Полски
Тръмбеш, област Велико Търново. Проектът се
съхранява от отдел „Устройство на територията“
и може да бъде предоставен за разглеждане по
всяко време на работния ден, както и на сайта на Община Полски Тръмбеш – http://www.
trambesh.eu/. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения по проекта.
4662
23. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел
20 kV за захранване на нов БКТП, обслужващ
фотоволтаична електроцентрала“, в ПИ 022201
и 022202 в м. Гара Лъка, землище с. Каменар,
община Поморие, с дължина на трасето 708 м
и сервитут на ел. провода, преминаващи през
ПИ 000271 (полски път, собственост на Община
Поморие) и ПИ 022177 (нива, собственост на н-ци
на Бойко Тодоров Пройчев), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4648
1. – Община Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните собственици, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за землището
на с. Захари Стояново, община Попово, област
Търговище, с цел реализиране на обект „Напорен водопровод“. Заинтересованите собственици
могат да прегледат проекта в стая № 307, ет. 3,
община Попово. Несъгласните с предвижданията в проекта могат на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ да направят писмени възражения и
искания до Община Попово в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4659
14. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план – кабел НН –
САВТТ 4х16 и захранващ кабел САВТТ 5х25 от
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МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 по кадастралния
план на местност Дрибак – 4,5, с. Николово,
ЕК АТТЕ 51679, община Русе. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4707
51. – Община Созопол, област Бу ргас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Изместване на външен водопровод
и улична канализация за УПИ ІІІ-5219, 5220“ в
м. Аклади, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, като водопроводът в частта
в ПИ 81178.5.463 се измества в ПИ 81178.5.402,
ПИ 81178.5.447, ПИ 81178.5.448 и ПИ 81178.5.289
и се включва в съществуващия водопровод по
проект на част ВиК. Канализацията започва
от ПИ 81178.5.463 и се зауства в съществуваща
канализационна шахта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация.
4711
71. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на поземлен имот (ПИ) № 051044 от картата на
възстановената собственост на местност Айваза
в землището на с. Богомилово. 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.
4708
2. – Община Червен бряг, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
(П У П – ПП) за л и ней н и обек т и на т ех н ическата инфраструктура извън границите на
населеното място – Трасе на подземен кабел
20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа и трасе за напоред водопровод, захранващ ПИ 114005 „За малка ВЕЦ“ по
картата на възстановената собственост (КВС)
за землището на с. Чомаковци, община Червен бряг. Възложител на плана е „Норд Ел“ –
ЕООД, Враца. Изработеният устройствен план
е на разположение в стая № 204 в Община
Червен бряг за запознаване с него от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4660
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15. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е
издал Разрешение за строеж № 1 от 3.07.2014 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
„Рехабилитация на пътен възел при км 0+000
на път II-73 Шумен – Карнобат и път I-7 Силист ра – Шу мен – Ямбол“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред ВАС.
4709
3. – Община с. Черноочене на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
за кв. 4, 6, 7 и 11 по плана на с. Черноочене – център, община Черноочене. Проектът е изложен
в техническата служба на община Черноочене.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Черноочене.
4651

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Аксаковофарма“ – ООД, Варна,
„Белвекс“ – ООД, Варна, „Габровофарма 1“ –
ООД, Варна, „Димирафарма“ – ООД, Варна,
„Добри чфарма“ – ООД, Варна, „Дочевафарма“ – ООД, Варна, „Кракра Перник“ – ООД, Варна, „Ларида“ – ООД, Варна, „Лиафарм“ – ООД,
Варна, „Лита 9904“ – ООД, Варна, „Луковит
Фарма“ – ООД, Варна, „Марицатрейд“ – ООД,
В арн а , „М а ри я П лов д и в“ – ЕООД , В а рн а ,
„Медистар Бъ лгари я“ – ООД, Варна, „П лев е н ф а р м а“ – О ОД , В а р н а , „ П л о в д и в ф а р ма“ – ООД, Варна, „Ра зг ра дфарма“ – ООД,
Варна, „Софимакс“ – ООД, Варна, „Софифарма“ – ООД, Варна, „Теофарма“ – ООД, Варна,
„Тракия – ТД“ – ООД, Варна, „Търновофарма
1“ – ООД , Варн а , „Т ърнов о фарм а“ – ООД ,
Варна, „Фармавекс“ – ООД, Варна, „Фарматика“ – ООД, Варна, „Черневафарма“ – EООД,
Варна, „Шуменфарма“ – ООД, Варна, „Юнисофт Солюшънс“ – EООД, Варна, „Айтосфарма“ – EООД, Варна, „Витамед“ – ООД, Варна,
„Габр ово – Фарм“ – EООД , Варна , „К а п к а
Иванова 94“ – EООД, Варна, „Медидор“ – ООД,
Варна, „Мед и ко т рей д“ – ООД, Варна, „Ор хис“ – ЕООД, Варна, „Пловдивтрейд“ – ООД,
Варна , „С л и вен т р ей д“ – ООД , Варна , „С о фитрейд“ – ООД, Варна, „Тримотрейд“ – ООД,
Варна, „Троя нфарма“ – ООД, Троя н, „Фар мед и я“ – ООД , Варна , „Фарм т р ей д Бъ л г ария“ – ООД, Варна, „Фармтрейд София“ – ООД,
Варна, „Хасковофарма“ – ООД, Варна, „Мед и ко т р ей д Бу рг а с“ – О ОД , В а рн а , „ Мед ико т р ей д С о фи я “ – ООД , Варн а , „Тр ей д не т
С офи я“ – ООД, Варна, „Мед и ко т рей д Вар на“ – ООД, Варна, „Медикус Трейд“ – ООД,
Варна, „Ай Ви Фарм“ – ООД, Варна, „Адапта
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Мед“ – ООД, Варна, „Експерт Медикал“ – ООД,
Варна, „Медишоп“ – ООД, Варна, и „Фармексперт“ – ООД, Варна, подадена против Условия
и ред за сключване на договори за отпускане и
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК, приети от девет представители на Националната здравноосигурителна каса и девет
представители на Българския фармацевтичен
съюз (ДВ, бр. 30 от 2014 г.), в следните части:
чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 2 и 3 относно думите
„магист ър-фармацевт ът“, чл. 13, ал. 1, изречение последно, чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „г“ в
частта относно текста „и Указанията на БФС
за прилагане изискванията на ДФП, ефективно
въвеждане на стандартите за обслужване и правилата за оценка на съответствието им с нея“
и ал. 2, чл. 21, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 24, ал. 4, т. 5
и ал. 6, чл. 33, ал. 1, т. 7, 9 и 12, както и чл. 3,
ал. 2, чл. 5, ал. 2 и 3 относно думите „магистърфармацевтът“, чл. 7, ал. 1, изречение последно,
чл. 12, ал. 1, т. 3, буква „г“ в частта относно
текста „и Указанията на БФС за прилагане
изискванията на ДФП, ефективно въвеждане
на стандартите за обслужване и правилата за
оценка на съответствието им с нея“ и ал. 2 и
чл. 15, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 27, ал. 4, т. 5 и ал. 6,
чл. 35, ал. 1, т. 7, 9 и 12 от приложение № 3 –
Образец на Типов договор“, по което е образувано
адм.д. № 5311/2014 г. по описа на Върховния
административен съд, четвърто отделение.
4712
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Европейски политехнически университет със
седалище и адрес на управление Перник, ул. Св.
св. Кирил и Методий 23, на чл. 12, т. 6 и чл. 15,
ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания
за прием на студенти във висшите училища на
Република България, приета с ПМС № 79 от
9.05.2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; посл.
изм., бр. 62 от 2013 г.), по което е образувано
адм. д. № 8650/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
4713
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Юрий Аспарухов Новоселски
против Заповед № 901 от 28.04.2009 г. на кмета
на община Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение ПЗ, одобрен
със Заповед № 231 от 4.05.1994 г., на УПИ V,
имот с идентификатор 04279.608.170 по КК на
Благоевград в кв. 166 по плана на кв. Грамада,
Благоевград, за 2 броя свободно допълващо
застрояване – за офиси, е образувано адм. дело
№ 351/2014 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 11.09.2014 г. от 11 ч. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок
о т обя вя ва не на оспорва нет о в „Държа вен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
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такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
4715
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Сортови
семена – Свищов“ – АД, със седалище и адрес
на управление Свищов, представлявано от изпълнителния директор Александър Караджов,
срещу т. 6 от приложение № 2 на Наредба № 4 на
Общинския съвет – гр. Левски, за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество
на община Левски в частта, касаеща заплащане
на обезщетение „..., равно на трикратния размер
на средното годишно рентно плащане за землищата на общината през предходната година за
времето на неправомерно ползване...“, по което
е образувано адм.д. № 540/2014 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
4665
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Районна
прокуратура – Тополовград, на разпоредбата на
чл. 12, ал. 1 – 4 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Тополовград,
изменена с Решение № 441 по протокол № 49 от
28.01.2011 г. на Общинския съвет – Тополовград,
по което е образувано адм. дело № 112/2014 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 9.09.2014 г. от 10,30 ч.
4664
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Уляна Вельова
Танева с последен адрес София, ж.к. Люлин,
бл. 705, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч. като ответница по
а.х.д. № 1/2014 г., заведено от Димитър Донков
Месалски и др. срещу Областния управител на
гр. София. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще бъде гледано
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във
връзка с § 2 ПЗРГПК (в сила от 1.03.2008 г.).
4687
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Нели Христова
Паскалева с последен адрес София, ж.к. Сердика, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 33, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч. като
ответница по а.х.д. № 1/2014 г., заведено от
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Димитър Донков Месалски и др. срещу Областния управител на гр. София. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.) във връзка с § 2 ПЗРГПК (в сила
от 1.03.2008 г.).
4688
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Стоил Стойнев Фъртунков с последен адрес с. Панчарево,
ул. Самоковско шосе 230, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч.
като ответник по а.х.д. № 1/2014 г., заведено
от Димитър Донков Месалски и др. срещу Областния управител на гр. София. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще бъде гледано при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.) във връзка с § 2 ПЗРГПК (в сила
от 1.03.2008 г.).
4689
Софийският градски съд, административно отделение, IIIг състав, призовава Стоянка
Илиева Груева с последен адрес с. Панчарево,
ул. Самоковско шосе 230, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч.
като ответница по а.х.д. № 1/2014 г., заведено
от Димитър Донков Месалски и др. срещу Областния управител на гр. София. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще бъде гледано при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2 ПЗРГПК (в
сила от 1.03.2008 г.).
4690
Софийският градски съд, административно
отделение, IIIг състав, призовава Елена Апостолова с последен адрес с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 230, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч. като ответница
по а.х.д. № 1/2014 г., заведено от Димитър Донков Месалски и др. срещу Областния управител
на гр. София. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще бъде гледано
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във
връзка с § 2 ПЗРГПК (в сила от 1.03.2008 г.).
4691
Софийският градски съд, административно
отделение, IIIг състав, призовава Радка Николова Станчева с последен адрес с. Панчарево,
ул. Самоковско шосе 230, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч.
като ответница по а.х.д. № 1/2014 г., заведено
от Димитър Донков Месалски и др. срещу Областния управител на гр. София. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще бъде гледано при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2 ПЗРГПК (в
сила от 1.03.2008 г.).
4692
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІг състав, призовава Чавдар Апостолов с последен адрес с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 230, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 2.12.2014 г. в 9 ч. като ответник по
а.х.д. № 1/2014 г., заведено от Димитър Донков
Месалски и др. срещу Областния управител на
гр. София. Ответникът да посочи съдебен адрес,
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в противен случай делото ще бъде гледано при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка
с § 2 ПЗРГПК (в сила от 1.03.2008 г.).
4693
Девинският районен съд призовава Джемиле
Османова Сачанова с постоянен адрес Република
Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 24.09.2014 г. в 11 ч. на І с. з. като ответница
по гр. д. № 78/2014 г., заведено от Сейди Алиев
Шерифов, Айше Сейдиева Шерифова и Калбие
Алиева Асанова – всички от с. Борино, област
Смолян, по чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4714

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ ЕН И Я
63. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Столичен дом на науката и
техниката“ (СДНТ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.11.2014 г. в 16 ч. в зала № 3 на ет. 2 на
Дома на науката и техниката, ул. Раковски 108,
София, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на СДНТ за 2013 г. и за
периода 2009 – 2013 г.; 2. приемане на отчет
на бюджета на СДНТ за 2013 г. и за периода
2009 – 2013 г. и на бюджет на СДНТ за 2014 г.
и за периода 2014 – 2018 г.; 3. избиране на нов
управителен съвет.
4541
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Национален клуб Ориенталски Мевки“ – РБ,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 4 от устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 28.09.2014 г. в 10 ч. в
сградата на „Мото-Тест“ – ООД, Карнобат, при
следния дневен ред: 1. избор на председател и
протоколчик на събранието; 2. отчет на председателя на НКОМ за изминалия трети мандат
на управление; 3. представяне на финансовия
отчет на клуба за изминалия период от касиера
на НКОМ; 4. приемане на нови членове; 5. обсъждане на предложения за промяна в устава на
сдружението (ако има такива); 6. приемане на
отчета на УС и освобождаването му от длъжност;
7. избор на нов УС, председател и секретар/
касиер; 8. приемане на отчета на контролния
съвет и освобождаването му от длъжност; 9.
избор на нов контролен съвет; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 21 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
4719
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инцараки ВиК 2005“, Свети
Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.09.2014 г. в 10 ч. във вилата на
Наско Вълков – номер 174 в кв. Инцараки номер 2, гр. Свети Влас, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2014 г.; 2. избор на нов управителен съвет. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 11 ч. при същия дневен ред.
4666
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дунавски център за обучение и развитие“, Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.09.2014 г. в 16 ч. на адрес: гр. Свищов,
ул. К ирил Д. А врамов 9, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността;
2. приемане на финансов отчет; 3. приемане
на промени в устава на сдружението; 4. освобождаване на членове; 5. приемане на нови
членове; 6. избор на нов управителен съвет; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се.
4654
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство Любен Каравелов“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.10.2014 г. в 18 ч. в Хасково, ул. Видин 1,
ет. 3 – стая на директора (в сградата на училище
„Любен Каравелов“), при следния дневен ред: 1.
промени в устава на „Училищно настоятелство
Любен Каравелов“; 2. промени в управителния
съвет на „Училищно настоятелство Любен Ка-
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равелов“ – освобождаване на членове от УС и
заличаването им в регистъра при ХОС и избор
на нови членове на УС и вписването им в регистъра при ХОС.
4716
Елин Топалов – синдик на сдружение „Турис т и ческо д ру жес т во Вес лец – Вра ца“, по
т.д. № 94/2013 г. по описа на Окръжен съд – Враца, т.о., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че на 4.07.2014 г.
в изпълнение изискванията на чл. 688, ал. 1
и чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ е съставил списък на
неприетите допълнително пред явени вземания към сдружение „Туристическо дружество
Веслец – Враца“. Списъкът е предоставен на
разположение на кредиторите на сдружение
„Ту ристическо дружество Веслец – Враца“ и
на длъж ника в канцелари ята на Окръж ни я
съд – Враца, т.о., по т. д. № 94/2013 г.
4608
Райна Маринова Въчева – ликвидатор на
Фондация „Гълъбин Кьосев“ – София, вписана
с решение № 1 от 18.02.2004 г., постановено по
ф. д. № 1526/2004 г. по описа на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си в шестмесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4504

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
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