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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г. и
бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“,
„логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „администра
тивно“ се повишават във висше офицерско
звание, ако са завършили генералщабен курс
или приравнен на него курс в чужбина и ако са
налице изискванията на чл. 21, а офицерите от
кариерно поле „професионално“ и командирът
на представителното военно формирование по
чл. 105 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България се повишават във
висше офицерско звание, ако са завършили генералщабен или стратегически курс (висш щабен
курс) или приравнени на тях курсове в чужбина
и ако са налице изискванията на чл. 21.“
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „комуникационно-информационно“ и „административно“, и военноотчетна
специалност, придобита във висше военно училище“ се заменят с „комуникационно-информационно“, „административно“ и „професионално“,
и придобитата военноотчетна специалност“.
2. В ал. 4 думите „комуникационно-информационно“ и „административно“ се заменят с
„комуникационно-информационно“, „административно“ и „професионално“.
§ 3. В чл. 33 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Офицерите, които притежават военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“), завършили генералщабен или приравнен на него курс в
чужбина, могат да се назначават на длъжности,
изискващи стратегически курс.
(4) Офицерите, които притежават военно
звание „полковник“ („капитан I ранг“), завършили генералщабен или стратегически курс или
приравнени на тях курсове в страната или в
чужбина, могат да се назначават на длъжности,
изискващи курс по мениджмънт на отбраната.“
§ 4. В чл. 38 ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 50 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря на изискванията на длъжностната
характеристика за длъжността и на възможностите за развитие в длъжност, определени в
атестационната оценка;“.

§ 6. В чл. 51 т. 2 се изменя така:
„2. отговаря на изискванията на длъжностната характеристика за длъжността и на
възможностите за развитие в длъжност и за
повишаване във военно звание, определени в
атестационната оценка;“.
§ 7. В чл. 55, ал. 2, изречение второ думите
„но са в процедура за издаване на съответното
разрешение“ се заличават.
§ 8. В чл. 56 се създава ал. 4:
„(4) Когато длъжността, за която е определен
военнослужещият, изисква по-високо ниво на
достъп до класифицирана информация от това,
което същият притежава, след запознаването
му с извлечението от протокола той подава
необходимите документи за проучване и за
издаване на съответното разрешение за достъп
до класифицирана информация.“
§ 9. В чл. 60, ал. 2, изречение второ думите
„но са в процедура за издаване на съответното
разрешение“ се заличават.
§ 10. В чл. 61 се създава ал. 4:
„(4) Когато длъжността, за която е определен
военнослужещият, изисква по-високо ниво на
достъп до класифицирана информация от това,
което същият притежава, след запознаването
му с извлечението от протокола той подава
необходимите документи за проучване и за
издаване на съответното разрешение за достъп
до класифицирана информация.“
§ 11. Създава се чл. 63б:
„Чл. 63б. (1) Военнослужещи, които са придобили професионална квалификация „офицер“ във
висшите военни училища и заемат длъжности
за офицерски кандидати, сержанти (старшини)
и войници (матроси), могат да се преназначават
на длъжности, изискващи военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) ІІІ или IV степен,
по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или по реда на
чл. 32, т. 4, буква „а“ или „б“.
(2) Военнослужещи, които са придобили
професионална квалификация в средните сержантски (старшински) военни училища и заемат
длъжности за войници (матроси), могат да се
преназначават на длъжности, изискващи военно
звание „старши сержант“(„главен старшина“)
II или III степен, по реда на чл. 32, т. 4, буква
„а“ или „в“.
(3) Със заповедта за назначаване на длъжност
на военнослужещите по ал. 1 и 2 се присвоява
военно звание или се обявява военното звание
по резерва по реда на чл. 15.“
§ 12. Създава се чл. 63в:
„Чл. 63в. (1) Офицерските кандидати и военнослужещите от сержантския (старшинския) и
войнишкия състав, които притежават специалност от гражданско висше училище, съответстваща за кариерно поле „професионално“, могат
да се преназначават на длъжности, изискващи
съответната гражданска специалност и военно
звание „капитан“ („капитан-лейтенант“) ІІІ или
IV степен, по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или
по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или „б“.
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(2) Със заповедта за назначаване на длъжност
на военнослужещите по ал. 1 се присвоява първо
офицерско звание „лейтенант“ или се обявява
военното звание по резерва по реда на чл. 15.
(3) В 30-дневен срок от датата на назначаване
на длъжност военнослужещите по ал. 1 се изпращат на курс за провеждане на специална военна
подготовка във висшите военни училища.“
§ 13. В чл. 156, ал. 3 думата „книга“ се заменя с „Регистър“.
§ 14. В чл. 157 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Книгата“ се заменя с
„Регистърът“.
2. В ал. 2 думата „Книгата“ се заменя с
„Регистърът“.
§ 15. В чл. 160 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „изпращат“ се заменя със
„сдават“.
2. Алинея 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Беласица“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на
естествените местообитания и на популациите
на растителни и животински видове или на
условията в техните местообитания; опазване
и управление на компонентите на ландшафта;
възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните
елементи за обслужване на отдиха и туризма;
съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг;
изработване и издаване на информационни,
рекламни, образователни и други популярни
материали;
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2. осъществява мониторинг върху състоянието
на биоразнообразието на природните екосистеми,
съобщества и отделни таксони; състоянието на
популациите на защитени, редки, застрашени
и ендемични представители на дивата флора и
фауна като част от Националната система за
мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие на
горските територии, горскостопанските планове
и програми, засягащи защитените територии
и зони в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
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и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване и
защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии, инвентаризацията и горскостопанските планове за
горите и земите, които попадат в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на Закона
за горите, Закона за лова и опазване на дивеча,
Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните
растения, Закона за биологичното разнообразие,
Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване
на земеделските земи и подзаконовите актове
по прилагането им, както и по други закони и
нормативни актове, за които е упълномощена
от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите
за обявяване и с плановете за управление на
природния парк, защитените зони и защитените
територии от други категории, които попадат в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и осъществява контрол по изпълнение на мерките и мероприятията за защита
на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции
и организации, научни и образователни институции, неправителствени организации, физически и
юридически лица, заинтересовани или работещи
в областта на опазване на биоразнообразието,
горите, културното наследство, рекреацията и
туризма;
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26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва
съдействие на заинтересувани организации и
лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети лица
след съгласуване с изпълнителния директор
на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с
нормативни и административни актове, както и
дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени
от министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово
управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и частна
собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени
и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
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в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с
Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността на
дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6063

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Българка“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на
естествените местообитания и на популациите
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на растителни и животински видове или на
условията в техните местообитания; опазване
и управление на компонентите на ландшафта;
възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните
елементи за обслужване на отдиха и туризма;
съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг;
изработване и издаване на информационни,
рекламни, образователни и други популярни
материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието
на биоразнообразието на природните екосистеми,
съобщества и отделни таксони; състоянието на
популациите на защитени, редки, застрашени
и ендемични представители на дивата флора и
фауна като част от Националната система за
мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове
и проекти, областните планове за развитие на
горските територии, горскостопанските планове
и програми, засягащи защитените територии
и зони в териториалния обхват на дейност на
дирекцията;
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13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване и
защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии, инвентаризацията и горскостопанските планове за
горите и земите, които попадат в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на Закона
за горите, Закона за лова и опазване на дивеча,
Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните
растения, Закона за биологичното разнообразие,
Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване
на земеделските земи и подзаконовите актове
по прилагането им, както и по други закони и
нормативни актове, за които е упълномощена
от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите
за обявяване и с плановете за управление на
природния парк, защитените зони и защитените
територии от други категории, които попадат в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с
горски пожари и осъществява контрол по изпълнение на мерките и мероприятията за защита
на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и жи-
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вотинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции
и организации, научни и образователни институции, неправителствени организации, физически и
юридически лица, заинтересовани или работещи
в областта на опазване на биоразнообразието,
горите, културното наследство, рекреацията и
туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на МВР,
МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност и защита
на населението“, планинските спасителни служби
и общините за координирани действия срещу
пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства,
касаещи застроени поземлени имоти и дейностите в тях, попадащи в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети лица
след съгласуване с изпълнителния директор на
ИАГ;
38. организира специализирана група от служители на ДПП за участие в гасене на горски
пожари;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни програми
и други в съответствие с плана за управление
на природния парк и на останалите категории
защитени територии, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът
се утвърждава от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с
нормативни и административни актове, както и
дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени
от министъра на земеделието и храните или
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово
управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
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12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и частна
собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени
и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в
случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк.
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с
Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността на
дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6064
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Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.;
изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на
естествените местообитания и на популациите
на растителни и животински видове или на
условията в техните местообитания; опазване
и управление на компонентите на ландшафта;
възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните
елементи за обслужване на отдиха и туризма;
съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг;
изработване и издаване на информационни,
рекламни, образователни и други популярни
материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието
на биоразнообразието на природните екосистеми,
съобщества и отделни таксони; състоянието на
популациите на защитени, редки, застрашени
и ендемични представители на дивата флора и
фауна като част от Националната система за
мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
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11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии
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на регионалните структури на МЗХ, МОСВ,
МРР, МВР, при осъществяване на контрол от
тяхна страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
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на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6065

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Врачански Балкан“ (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
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собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
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17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спа-
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сителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
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междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
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15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6066

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Златни пясъци“ (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
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на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
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на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и риб-
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ните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
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37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
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8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6067

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Персина“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
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8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със запове-
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дите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
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30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допъл-
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нителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
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на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6068

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Рилски манастир“ (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
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екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми
за финансиране на извършваните от нея
дейности пред регионални, национални и
международни финансиращи институции след
съгласуване с ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
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и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
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институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
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програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. Участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал.4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
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на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6069
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Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Русенски Лом“ (обн., ДВ, бр. 12
от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
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11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани
по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
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регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
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3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
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на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6070

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Сините камъни“ (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
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собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
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17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
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и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
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междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“ с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на
дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
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територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6071

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Странджа“ (обн., ДВ, бр. 12
от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
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или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване с
ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
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планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
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24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
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38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
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9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
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26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6072

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на дирекция на
природен парк „Шуменско плато“ (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и
проекти, свързани със: научноизследователска
работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване
на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове
или на условията в техните местообитания;
опазване и управление на компонентите на
ландшафта; възобновяване на горите и защита
срещу ерозията, изграждане и поддържане на
архитектурните елементи за обслужване на
отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на
информационни, рекламни, образователни и
други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните
екосистеми, съобщества и отделни таксони;
състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на
дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие; туристическото натоварване в
границите на парка;
3. разработва, организира и координира
провеждането на образователни програми за
местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите,
собственици на поземлени имоти в горските
територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни
центрове;
6. координира и контролира рекреационните
и туристическите дейности в рамките на своята
компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за
финансиране на извършваните от нея дейности
пред регионални, национални и международни
финансиращи институции след съгласуване
с ИАГ;
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8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването,
устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния
парк и защитените зони в териториалния обхват
на дейност на дирекцията и свързаните с тях
устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи
промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете
и програмите с цел устойчиво използване на
природните ресурси, опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното
наследство;
12. участва в процедурата на разработване и
обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие
на горските територии, горскостопанските
планове и програми, засягащи защитените
територии и зони в териториалния обхват на
дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват
на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване
и прекатегоризиране на защитената територия,
плановете, проектите и програмите, приемани по
реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова
и опазването на дивеча, защитените територии
и биологичното разнообразие, устройство на
територията и участва в процеса на тяхното
приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията
по защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди, както и опазване
и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните
планове за развитие на горските територии,
инвентаризацията и горскостопанските планове
за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на
Закона за горите, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии,
Закона за рибарството и аквакултурите, Закона
за лечебните растения, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона
за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по
други закони и нормативни актове, за които е
упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите,
нормите и условията, определени със запове-

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

дите за обявяване и с плановете за управление
на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които
попадат в териториалния обхват на дейност
на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по
опазване на културното наследство съвместно
с компетентните регионални органи, структури
на централната и общинската власт, както и
собствениците и ползвателите на съответните
културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности,
свързани с културните традиции – фестивали,
симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата
с горски пожари и осъществява контрол по
изпълнение на мерките и мероприятията за
защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването,
стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на
горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в горските територии в
границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни
за: състоянието на горите; растителните и
животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и
фаунистичното разнообразие; рекреационния и
туристическия потенциал; културните ценности
и други обекти и дейности в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни
институции, неправителствени организации,
физически и юридически лица, заинтересовани
или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство,
рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите
на други природни и национални паркове в
страната и в чужбина, включително членува в
професионални, национални и международни
организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на
МВР, МЗХ и ИАГ, ГД „Пожарна безопасност
и защита на населението“, планинските спасителни служби и общините за координирани
действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в
териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и
дейностите в тях, попадащи в териториалния
обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в
териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез
горски инспектори;
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30. санкционира нарушители в предвидените
от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности
от държавата, общините, неправителствените и
стопанските организации и гражданите, водещи
до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и
документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както
и при писмена покана за участие в комисии на
регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР,
МВР, при осъществяване на контрол от тяхна
страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации
и лица;
35. извършва административно обслужване,
административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за
администрацията;
36. организира доброволческата дейност в
териториалния обхват на дейност на дирекцията,
свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети
лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от
служители на ДПП за участие в гасене на
горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през
следващата календарна година; планът включва
всички предвидени за изпълнение дейности по
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни
програми и други в съответствие с плана за
управление на природния парк и на останалите
категории защитени територии, попадащи в
териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна
година изготвя отчет за дейността на дирекцията
през предходната година по образец, одобрен
от директора на дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“;
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове,
както и дейности, възложени по силата на
междуведомствени споразумения и договори
или възложени от министъра на земеделието
и храните или изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни
проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност
на ДПП.“
§ 2. В чл. 7 ал. 4 се изменя така:
„(4) Директор на дирекцията на природния
парк може да бъде лице с висше лесовъдско
образование по смисъла на § 1, т. 32 от допъл-
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нителните разпоредби на Закона за горите или
с висше образование по специалност „Екология
и опазване на околната среда“ с образователноквалификационна степен „магистър“, с трудов
стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето
образование.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни
кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила
и правилници, разработени в съответствие с
действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа
през следващата календарна година в срок до
31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира
адекватното функциониране на система за
финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество
и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в
страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в
ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и
частна собственост, извършвани в нарушение
на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски
територии, попадащи в границите на природния
парк, съгласува дейностите и технологичния
план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове
или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР
на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2
от Закона за горите за определяне на горските
територии на територията на природния парк,
в които е забранена пашата на селскостопански
животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални
активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване
с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността
на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане
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на нарушения на националното и европейското
природозащитно и горско законодателство в
териториалния обхват на дейност на дирекцията
или като мярка за отстраняване на последиците
от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния
директор на ИАГ за изменение и допълнение
на нормативни актове, касаещи дейността на
дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор
на ИАГ мерки по провеждане на политиката
в областта на опазването на околната среда и
устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол
с други органи по формирането, изпълнението
и контрола на дейностите, касаещи опазването
на околната среда и устойчивото стопанисване
на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани
с дейността на дирекцията, възложени му с
нормативни или административни актове.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
6073

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-28
от 2010 г. за критериите, условията и реда за
атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г.
и бр. 14 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8а се създава ал. 3:
„(3) При утвърждаване на промяна в изискванията за заемане на длъжност, свързана с
удостояване с висше офицерско звание, министърът на отбраната организира атестиране на
военнослужещи за номиниране за заемане на
длъжността извън сроковете по чл. 8.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Десислава Йосифова
6139
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 396
от 26 август 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Белоградчик“, разположена на територията на
общини Белоградчик и Димово, област Видин
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 41, ал. 1 и чл. 5,
т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 36 от протокол № 28 от
заседанието на Министерския съвет на 9 юли
2014 г. разрешавам на „Върба – Батанци“ – АД,
Златоград – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под EИK 201724147, със седалище и
адрес на управление Златоград 4980, ул. Стефан
Стамболов 2, област Смолян, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Белоградчик“, попадаща в землищата на гр. Белоградчик и селата Вещица, Върба, Граничак,
Дъбравка, Ошане, Рибарица, Салаш, Сливовник,
Струиндол – община Белоградчик; селата Бела,
Гара Орешец, Кладоруб, Острокапци – община
Димово, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 126,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване в
съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Белоградчик“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4753914

8442530

2.

4753914

8455811

3.

4744024

8455811

4.

4744000

8453000

5.

4745280

8451400

6.

4744639

8447050

7.

4744024

8447865

8.
6060

4744024

8442530

РАЗРЕШЕНИЕ № 397
от 26 август 2014 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кайряка“, разположена в землищата на с. Зетьово и с. Златна
ливада, община Чирпан, област Стара Загора
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1 и
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
протоколно решение по т. № 13 от протокол № 17
от 30.04.2013 г. на Министерския съвет разрешавам на „Каолин“ – АД, гр. Сеново, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
827182866, със седалище и адрес на управление
гр. Сеново, област Русе, п. код 7271, ул. Дъбрава
8, да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кайряка“, разположена в землищата на с. Зетьово
и с. Златна ливада, община Чирпан, област Стара
Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,463 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Кайряка“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4600118

9415068

2.

4599870

9416000

3.

4599317

9416000

4.

4599612

9415111

5.
6059

4599680

9415157

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3338-П
от 4 септември 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. (ДВ, бр. 92 от
2012 г.) на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 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 (ДВ, бр. 92 от 2012 г.) и протоколно
решение № 3143 от 4.09.2014 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, намиращ
се 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; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.2,
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със застроена площ 45 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.3
със застроена площ 116 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – хангар, депо гараж; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.4,
със застроена площ 161 кв. м, брой етажи – 1, и
с предназначение – сграда за търговия, състояща се от бар-бюфет (летен) и пречиствателна
станция; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.5, със застроена площ 18 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.6, със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.7, със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.8, със
застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с
предназначение – курортна, туристическа сграда;
едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.9,
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.10, със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.11, със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.12, със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.13,
със застроена площ 17 кв. м, брой етажи – 1,
и с предназначение – курортна, туристическа
сграда; едноетажна сграда с идентификатор
52218.530.229.14, със застроена площ 17 кв. м,
брой етажи – 1, и с предназначение – курортна,
туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.15, със застроена площ
17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда
с идентификатор 52218.530.229.16, със застроена
площ 17 кв. м, брой етажи – 1, и с предназначение – курортна, туристическа сграда; едноетажна сграда с идентификатор 52218.530.229.17, със
застроена площ 41 кв. м, брой етажи – 1, и с
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 понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 500 000 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 оглед 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
6061
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РЕШЕНИЕ № 3339-П
от 4 септември 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 № 1566 от 19.02.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
относно откриване на процедура за приватизация (ДВ, бр. 17 от 2014 г.) и протоколно решение
№ 3144 от 4.09.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот „Старата
поща“, намиращ се на ул. Георги Сава Раковски 2,
гр. Велико Търново, област Велико Търново, 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 – 2 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
200 000 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 14-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-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;
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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 оглед 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 19-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. 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
6062
РЕШЕНИЕ № 3340-П
от 5 септември 2014 г.
На основание чл. 28, ал. 9, чл. 22г, ал. 3 и
чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 14 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (АПСК), Решение
№ 1523 от 10.04.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 31
от 2012 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и Решение № 1568 от 21.02.2014 г.
(ДВ, бр. 20 от 2014 г.) за изменение на Решение
№ 1523 от 10.04.2012 г. на АПСК и протоколно
решение № 3146 от 5.09.2014 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на имот № 080001 с площ
6,049 дка, собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, намиращ се
в землището на с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив, в местността До линията, пета
категория, ведно с построените в имота сгради,
както следва: а) административна сграда с разгърната застроена площ 115,93 кв.м; б) производствена сграда с разгърната застроена площ
597,01 кв. м; в) склад с разгърната застроена площ
355,43 кв. м; г) парокотелно с разгърната застроена
площ 153,06 кв. м, ведно с всички приращения
и подобрения в гореописаното дворно място,
наричан по-нататък „имота“, да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 91 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
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заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 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 в София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-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; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Паричните постъпления от продажбата на
имота, след приспадане разходите на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
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да бъдат преведени по сметка на „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, София, и
да останат в собственост на дружеството.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6098
РЕШЕНИЕ № 3341-П
от 5 септември 2014 г.
На основание чл. 28, ал. 9, чл. 22г, ал. 3 и
чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 14 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (АПСК), Решение
№ 1523 от 10.04.2012 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 31 от
2012 г.) относно откриване на процеду ра за
приватизация и протоколно решение № 3147 от
5.09.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на урегулиран поземлен имот
УПИ ІІ-1643 – за производствени дейности, с
площ 17 300 кв. м, собственост на „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, София, намиращ се в кв. 28, с. Белозем, община Раковски,
област Пловдив, ведно с построените в имота
сгради, както следва: а) склад производствен,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 102 кв. м; б) склад производствен,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 102 кв. м; в) производствена
едноетажна масивна сграда със застроена площ
128 кв. м; г) производствен обект дърводелска
работилница, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 370 кв. м; д)
производствен обект дърводелска работилница,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 336 кв. м; е) производствен обект
цех „Павилиони“, представляващ едноетажна
масивна сграда със застроена площ 620 кв. м; ж)
нежилищен обект – портиерна, представляващ едноетажна паянтова постройка със застроена площ
9 кв. м; з) нежилищен обект горивно стопанство,
представляващ едноетажна масивна сграда със
застроена площ 32 кв. м; и) нежилищен обект
кухня, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 130 кв. м; й) нежилищен
обект, представляващ едноетажна масивна сграда
със застроена площ 70 кв. м; к) открит склад с
площ 50 кв. м, наричан по-нататък „имота“, да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 134 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 17 000 лв. (без вк лючен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
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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 в София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 16-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 21-вия 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; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 21-вия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Паричните постъпления от продажбата на
имота, след приспадане разходите на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
да бъдат преведени по сметка на „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, София, и
да останат в собственост на дружеството.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6099
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1391
от 15 август 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 № 543 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 15.10.2014 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 ПИ ид. № 68134.511.59, бул. История
славянобългарска (стара 202), до кръстовището с
ул. Заводска, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7200 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 13.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 420 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
6094
РЕШЕНИЕ № 1393
от 15 август 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 № 543 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.10.2014 г. в 14 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-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв. 22, ж.к. Левски – зона В,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 116 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин-
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ска 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 7.10.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6095
РЕШЕНИЕ № 1394
от 15 август 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 № 251 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.10.2014 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 ПИ с пл. № 571 в УПИ-II,
м. В. Иванов-север, кв. 842, ул. Пловдив, между
ул. Елена и ул. Петрич, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 113 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 300 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 23.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 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
6096
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РЕШЕНИЕ № 1395
от 15 август 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 № 251 от
28.04.2014 г. на Столи чни я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 28.10.2014 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 ПИ с пл. № 570 в УПИ
II, м. В. Иванов-север, кв. 842, ул. Пловдив на
ъгъла с ул. Елена, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 129 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 900 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 24.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръж ната документаци я – 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
6097

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 593
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
§ 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 095005, м. Азмака, землище на с. Съдиево,
община Айтос, с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образува се УПИ І-5,
масив 95, с отреждане „За производствени и
складови дейности“, с ниско свободно застрояване, с височина – до 10 м, и показатели за
устройствена зона „Пп“: плътност – до 80 %,
минимално озеленяване – от 20 %, и Кинт. –
до 2,0, съгласно червените пунктирни линии,
сините и червените плътни линии, сините над-
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писи и по определените ограничителни линии
на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
6108

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
РЕШЕНИЕ № 356
от 26 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Вълчедръм, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – ПУП – ПРЗ за изменение на действащия
план за регулация и застрояване на гр. Вълчедръм в частта му за квартал 1, квартал 2 и
квартал 128.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Вълчедръм до Административния съд – Монтана.
Председател:
Ал. Минин
6082

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1029
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план –
план за застрояване на поземлен имот 048001 –
4,766 дка – изоставена нива, девета категория,
местност Ак тепе, при граници и съседи: поземлени имоти № 048002 – изоставена нива, и
№ 000330 – пасище, мера, всички в землището
на с. Долно Изворово, ЕК АТТЕ 22633, за промяна предназначението на имота от „Изоставена
нива“ в „За ниско жилищно застрояване“ със
следните параметри: до три етажа, височина – до
10 м, плътност на застрояване – до 60 %, коефициент на интензивност – до 1,2, и плътност
на озеленяване – до 40 %.
2. Одобрява план-схеми за ел. и В и К захранване и транспортен достъп.
3. Одобрява парцеларен план на подземен
елек т роп ровод, п реминаващ п рез позем лен
имот № 000330 – пасище, мера – публична общинска собственост, с дължина на трасето 22 м
и сервитут 88 кв. м за електрозахранване на
ПИ 0048001, всички в землището на с. Долно
Изворово, ЕК АТТЕ 22633.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6052
РЕШЕНИЕ № 1030
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 6, ал. 1 и 3, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 ЗОС
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Обявява реални части с площ 488,5 кв. м
на предвидената за премахване улица между
квартали 34 и 43 по плана на с. Голямо Дряново от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. Одобрява проект за изменение на план
за улична регулация и на план за регулация на
квартали 43 и 34 по плана на с. Голямо Дряново,
предвиждащ, както следва:
2.1. Премахване предвиждането за улична
регулация между квартали 43 и 34.
2.2. Промяна границите на урегулиран поземлен имот I-284 в квартал 43, като проектните
граници съвпадат с имотните граници. Площта на
изменения УПИ I-284 се определя на 1298 кв. м.
2.3. Промяна границите на УПИ II-285 в
квартал 43 във връзка с премахване на улична
регулация и придаване на реална част от нея в
размер 232,63 кв. м от ПИ № 488, като номерът
на имота се променя на УПИ II-504 от кв. 43, а
проектната му площ се определя на 1525 кв. м.
2.4. Заличаване на квартал 34 и промяна
номера на УПИ I-283 от квартал 34 в УПИ
VIII-283 от квартал 43.
3. Упълномощава кмета на община Казанлък
да сключи предварителен договор за определяне квоти на съсобственост за новообразувания
УПИ II-504 в размер 1035/1525 и за УПИ I-284 в
размер 956/1298 кв. м, и двата в кв. 43 по плана
на с. Голямо Дряново.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6053
РЕШЕНИЕ № 1049
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ и
чл. 62, ал. 2 АПК Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 727 от 30.07.2013 г. (ДВ,
бр. 74 от 2013 г.), като текстът:
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„Одобрява подробен устройствен план за
поземлен имот (ПИ) № 000018 с площ 10 дка с
начин на трайно ползване „Автомобилен парк“
в землището на с. Бузовград, ЕК АТТЕ 06848,
община Казанлък, включващ:
1. Разделяне на ПИ № 000018 на два отделни
поземлени имота с проектни номера № 000389
с начин на трайно ползване „За автомобилен
парк“ и № 000390 с начин на трайно ползване
„За ветеринарна лечебница“,
да се чете:
„Одобрява подробен устройствен план за
поземлен имот (ПИ) № 000018 с площ 10 дка с
начин на трайно ползване „Автомобилен парк“
в землището на с. Бузовград, ЕК АТТЕ 06848,
община Казанлък, включващ:
1. Разделя ПИ № 000018 на два отделни поземлени имота с проектни номера № 000389 с
начин на трайно ползване „За ветеринарна лечебница“ и № 000390 с начин на трайно ползване
„За автомобилен парк“.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6054
РЕШЕНИЕ № 1054
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 144016,
собственост на Пламен Славчев Петров, 4,789 дка,
с начин на трайно ползване „Нива“, седма категория, местност Дебел дял, в землище с. Дунавци,
ЕК АТТЕ 24075 – за промяна предназначението
на земята „За жилищно строителство“. Предвидени са следните параметри за застрояване:
височина – до 10 м, плътност на застрояване – до
60 %, коефициент на интензивност – 0,5 до 1,2,
и плътност на озеленяване – до 40 %.
2. Одобрява схеми за електроснабдяване и
водоснабдяване на имота, посочен в точка 1.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6055
РЕШЕНИЕ № 1055
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 144017,
с о б с т в е н о с т н а П л а м е н С л а в ч е в Пе т р о в ,
4,299 дка, с начин на трайно ползване „Нива“,
седма категория, местност Дебел дял, в землище с. Дунавци, ЕК АТТЕ 24075 – за промяна
предназначението на земята „За жилищно строителство“. Предвидени са следните параметри
за застрояване: височина – до 10 м, плътност
на застрояване – до 60 %, коефициент на интензивност – 0,5 до 1,2, и плътност на озеленяване – до 40 %.
2. Одобрява схеми за електроснабдяване и
водоснабдяване на имота, посочен в точка 1.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6056

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 597
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) като част от
КПИИ за „Основен ремонт на горски път „Комарника – Равни горуняк“ за движение на противопожарна техника“ в землището на с. Люти брод,
съдържащ ПУП – ПП и инвестиционен проект
с обхват: ПИ № 116001, местност Станеви ниви,
ПИ № 124001, 125001, 128001, 129001, местност
Странето, и ПИ № 018053, местност Странъето,
в землището на с. Люти брод.
2. Въ з ла га на к ме та на общ и на Мезд ра
след влизане в сила на подробния устройствен
план – парцеларен план, да извърши всички
правни и фактически действия във връзка с
учредяване право на строеж за автомобилен
горски път за движение на противопожарна
техника през ПИ № 018053, местност Странъето,
в землището на с. Люти брод.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Дамяновски
6083

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 731
от 12 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5,
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6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване на
обект: магазин (бивш обор) с площ 110,90 кв. м,
изграден с право на строеж в общински УПИ
ІV, пл. № 180 в кв. 21 по регулационния план
на с. Тихомирово.
2. Начална тръжна цена – 3990 лв. без ДДС,
и стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 10 % от началната тръжна цена, който
се внася по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 212 на общинската администрация – Раднево, срещу невъзстановими 50 лв. без
ДДС по сметка на Община Раднево, посочена в
тръжната документация, или на гише № 5 (каса)
при Информационния център в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка.
7. Търгът ще се проведе на 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича следващия след него присъствен ден.
9. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
11. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Д. Желев
5939

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 12
от 25 юни 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
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териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.58.14, 65365.58.254, 65365.58.256,
65365.24.181, 65365.24.631, 65365.25.378 и 65365.32.370
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води
и външно електрозахранване – средно и ниско
напрежение, на обекти, както следва:
„Балнеохотелски комплекс“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.58.14, местност До Джерман, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;
„Хотелски комплекс“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.58.254, местност До Джерман, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;
„Една средноетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен устройствен план
(ПУ П) – план за регулация (ПР) и план за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.58.256,
местност До Джерман, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня,
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложители
„Дизайн и дизайн“ – ООД, Джихат Мохамет
Хамото и Милена Цветанова Таргова-Хамото.
Председател:
П. Чучуганов
6020

регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за собствени неземеделски
нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот
с идентификатор № 65365.35.75, местност Над
селото, по кадастралната карта на гр. Сапарева
баня съгласно графичната част на приложения
към това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
5963

РЕШЕНИЕ № 14
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.75,
65365.35.22 и 65365.35.95 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на
отпадъчните води и външно електрозахранване
ниско напрежение, на обект „Една малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект на
подробен устройствен план (ПУП) – план за

РЕШЕНИЕ № 16
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.44.67,
65365.44.51, 65365.44.33, 65365.44.31, 65365.44.61,
65365.44.69 и 65365.35.95 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно oтклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Една
малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с про-

РЕШЕНИЕ № 15
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проeкт за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.35.74,
65365.35.22 и 65365.35.95 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно oтклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Eдна
малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.35.74, местност Над селото, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната
част на приложения към това решение проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
5964
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ект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)
по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.44.67, местност Янкова нива,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
5965

ект на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)
по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за собствени неземеделски
нужди в обхват на неурегулиран поземлен имот с
идентификатор 65365.35.79, местност Над селото,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
5967

РЕШЕНИЕ № 17
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.44.66,
65365.44.51, 65365.44.33, 65365.44.31, 65365.44.61,
65365.44.69 и 65365.35.95 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно oтклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Една
малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)
по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.44.66, местност Янкова нива,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня
съгласно графичната част на приложения към
това решение проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП).
Председател:
П. Чучуганов
5966

ОБЩИНА СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 18
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатор № 65365.35.79,
65365.35.95 и 65365.35.180 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди,
канализационно отклонение за отвеждане на
отпадъчните и дъждовни води за обект: „Една
малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с про-

РЕШЕНИЕ № 923
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията при
Община Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод за захранване на поземлен имот № 165001, намиращ се
в местност Анището, землище на гр. Симитли,
община Симитли. Засегнат от парцеларния план
имот – поземлен имот № 000238 – местен път на
община Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на поземлен имот № 165001, намиращ се
в местност Анището, землище на гр. Симитли,
община Симитли. Засегнат от парцеларния план
имот – поземлен имот № 000238 – местен път на
община Симитли.
3. Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател:
Св. Атанасовска
5933

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 94
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – устройствена схема (парцеларен
план) – трасе на електропровод СрН до ПИ
№ 126009 с план за застрояване в м. Лозище в
землището на с. Алдомировци, община Сливница,
за обект: „Цех за преработка на пясък и инертни
материали“, със следните параметри: трасе изцяло
през ПИ № 000395 – път ІІІ клас от републиканската пътна мрежа, кабелът е ситуиран 1/10 м
от заснетия съществуващ павиран път, свързващ
гр. Сливница с гр. Драгоман, с дължина 441 м.
Председател:
Г. Георгиев
6084
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РЕШЕНИЕ № 96
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП):
план за застрояване за НПИ № 234039 в
м. Трохало (над мелницата) по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за
малкоетажно жилищно застрояване;
парце л ар ен п л а н з а в ън ш но е лек т р о з ахранване.
Председател:
Г. Георгиев
6085
РЕШЕНИЕ № 97
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП):
план за застрояване за НПИ № 009017 в
м. Трохало по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за малкоетажно
жилищно застрояване;
парце л ар ен п л а н з а в ън ш но е лек т р о з ахранване.
Председател:
Г. Георгиев
6086
РЕШЕНИЕ № 98
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП):
план за застрояване за НПИ № 009018 в
м. Трохало по КВС в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за малкоетажно
жилищно застрояване;
парце л ар ен п л а н з а в ън ш но е лек т р о з ахранване.
Председател:
Г. Георгиев
6087

ОБЩИНА С. К АЙНАРДЖ А,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 388
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на водопроводно
отклонение за ПИ № 035013 по КВС на с. Голеш,
община Кайнарджа.
Председател:
И. Петков
6021
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ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 665
от 23 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Минерални бани, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – електропровод за къща за гости, намираща се в ПИ
№ 290001, м. Жезлика, землище на с. Брястово,
община Минерални бани, преминаващ през ПИ
№ 000751, м. Жезлика, начин на трайно ползване – полски път – общинска собственост, с
площ 0,834 дка, землище на с. Брястово, община
Минерални бани, област Хасково, като площта
на преминаване е 8,98 кв. м през ПИ № 000751,
м. Жезлика, землище на с. Брястово, община
Минерални бани, област Хасково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Лятиф
6109
49. – Военномедицинската академия – София,
отменя обявлението за конкурс за заемане на
академична длъжност доцент – военнослужещ,
по научната специалност „Медико-санитарна защита“ на „МБАЛ“ – София, Военномедицинска
академия (ДВ, бр. 69 от 2014 г.), и обявява следните
конкурси за заемане на академични длъжности в
област на висше образоване 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина:
1. На основание Заповед № 512 от 22.07.2014 г.,
изменена и допълнена със Заповед № 536 от
30.07.2014 г. на министъра на отбраната на Република България за заемане на академична длъжност доцент – подполковник, в катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ на
„МБАЛ“ – София, Военномедицинска академия,
по научната специалност „Медико-санитарна
защита“.
2. На основане Заповед № 599 от 18.08.2014 г. на
министъра на отбраната на Република България
за заемане на академична длъжност доцент – полковник, в катедра „Ортопедия, травматология и
реконструктивна хирургия“ на „МБАЛ“ – София,
Военномедицинска академия, по научната специалност „Обща хирургия“.
3. На основание Заповед № 979 от 4.09.2014 г.
на началника на ВМА за заемане на академична
длъжност доцент в катедра „Анестезиология и
интензивно лечение“ на „МБАЛ“ – София, Военномедицинска академия, по научната специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“.
Срок за подаване на документите – 2 месеца
от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация – Учебно-научен отдел: тел.: 922-59-73,
922-51-30.
6093
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57. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за учебната 2014/2015 г.
за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет:
Образователна и науч№
на степен „доктор“
по Шифър Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма
ред
редовно
задочно
І.

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1.2.

1.3.

-

2

История на педагогиката и българското образование

-

1

Специална педагогика

2

2

Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)

-

2

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогически технологии в играта)

1

-

Педагогика

Педагогика на обучението по ...

1.

Методика на обучението по изобразително изкуство

1

-

2.

Методика на обучението по бит и технологии

-

1

3.

Методика на обучението по информатика и информационни
технологии

-

4

4.

Методика на обучението по математика

1

-

5.

Методика на обучението по физика

1

-

Методика на обучението по биология

-

1

2

-

2

-

6.
ІІ.

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
Българска литература (Българска литература след Първата
световна война)

1.
2.
3.

Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

4.

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

1

-

5.

Български език (История на новобългарския книжовен език)

1

-

6.

Български език (Морфология)

1

-

7.

Български език (Синтаксис)

1

-

8.

Български език (Стилистика)

1

-

9.

Български език (Лексикология)

1

-

10.

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

1

-

11.

Славянски езици (Синтаксис на съвременния руски език)

1

-

1

-

1

-

1

-

Руска литература и литература на народите на СССР (Фолклор
и стара руска литература)
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска
литература на XIX век)
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска
литература на XX век)

12.
13.
14.
15.

Романски езици (Съвременен френски език – Синтаксис)

1

-

16.

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

1

-

ІІІ. 3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата
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Образователна и науч№
на степен „доктор“
по Шифър Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма
ред
редовно
задочно

3.2.

3.6.

3.7.

Науки за културата

1

-

Етнология

2

1

Социална антропология

2

-

Социология

3

-

Социология (Социология и науки за човека)

2

2

Специална психология

1

1

Педагогическа и възрастова психология

3

-

Международно право и международни отношения

2

2

Административно право и административен процес

-

2

Гражданско и семейно право

1

-

1

1

2

2

Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя

3

-

Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя

1

-

Психология

Право

Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)

3.8.

Икономика
Политическа икономия

ІV.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

4.2.

Химически науки

1.

Органична химия

5

-

2.

Аналитична химия

2

-

Физикохимия

1

-

3.
4.3.
1.

Биологически науки
Генетика

1

-

2.

Молекулярна биология

4

-

3.

Микробиология

1

1

4.

Клетъчна биология

1

1

5.

Екология и опазване на екосистемите

2

2

6.

Ботаника

2

-

Зоология

1

1

7.
4.5.

Математика

1.

Математическо моделиране и приложение на математиката

2

-

2.

Математически анализ

1

-

Диференциални уравнения

2

-

6

3

3.
4.6.

Информатика и компютърни науки
Информатика

V.

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
ОБЩО:

1

1

80
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За участие в конкурсите се подават следните
документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля
се от интернет страницата на университета); 2.
автобиография – европейски формат; 3. дипломи
за придобити образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията
(оригинал и копие) или нотариално заверени копия
от тях; 4. документ за признато висше образование
(ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина;
5. други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област; 6.
квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита по специалността – 30 лв.,
за изпита по чужд език – 20 лв. Таксите се внасят
в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат. Срок за подаване на
документите: 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар
Асен 24, стая № 120, тел. 032/261 406.
6076

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация биопродукти“ на разпоредбите на чл. 16а, ал. 3 в частта
относно израза „… чрез извършване на теренни
проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях…“,
чл. 16а, ал. 4 и чл. 16и, ал. 2 от Наредба № 105
от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на интегрираната
система за администриране и контрол, издадена
от Министерството на земеделието и храните,
по което е образувано адм. д. № 10538/2014 г. по
описа на Върховния административен съд, второ
отделение.
6114
Административният съд – Враца, на основание
чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. д. № 446/2014 г. по жалба на
Найден Христов Георгиев от с. Челопек, община
Враца, област Враца, против Заповед № 1097 от
26.06.2014 г. на кмета на община Враца, с която
частично е изменен ПУП (план за регулация)
за промяна на регулацията между УПИ II и
УПИ ХIII, кв. 28 по плана на с. Челопек, община
Враца. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до Административния съд – Враца,
по адм. д. № 446/2014 г., което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адрес, 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
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делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание за
6.11.2014 г. от 14 ч.
6145
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от „Деймос“ – ЕООД, представлявано от Георги Георгиев Захариев, против Заповед № ТУ-127
от 27.05.2014 г. на областния управител на област
Пазарджик, с която е одобрен ПУП – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура: Трасе на оптична кабелна линия,
преминаваща през землищата на гр. Пещера,
община Пещера, гр. Батак, община Батак, гр. Ракитово и гр. Костандово, община Ракитово, и Велинград, община Велинград – област Пазарджик,
преминаващ през землище на гр. Пещера, община
Пещера – ПИ № 023001 (НТП – пътища IV клас,
площ на имота 17,328 дка, площ на ограничение
0,007 дка), ПИ № 023002 (НТП – пътища IV клас,
площ на имота 54,276 дка, площ на ограничение
3,905 дка), ПИ № 023006 (НТП – пътища IV клас,
площ на имота 187,333 дка, площ на ограничение
14,615 дка), ПИ № 023007 (НТП – местни пътища,
площ на имота 8,571 дка, площ на ограничение
0,689 дка), ПИ № 023008 (НТП – местни пътища,
площ на имота 35,362 дка, площ на ограничение
1,684 дка), землище на гр. Батак, община Батак –
ПИ № 02837.4.98 (НТП – пътища IV клас, площ на
имота 6,729 дка, площ на ограничение 0,190 дка),
ПИ № 02837.4.98 (НТП – пътища IV клас, площ на
имота 6,729 дка, площ на ограничение 0,190 дка),
ПИ № 02837.4.1576 (НТП – пътища IV клас, площ
на имота 3,885 дка, площ на ограничение 0,548 дка),
ПИ № 02837.4.1587 (НТП – местни пътища, площ
на имота 1,770 дка, площ на ограничение 0,299 дка),
ПИ № 02837.4.159 (НТП – пътища IV клас, площ на
имота 59,404 дка, площ на ограничение 5,747 дка),
ПИ № 02834.4.1591 (НТП – пътища IV клас, площ
на имота 0,965 дка, площ на ограничение 0,132 дка),
ПИ № 02837.4.1592 (НТП – пътища IV клас, площ на
имота 16,823 дка, площ на ограничение 1,459 дка),
ПИ № 02837.4.1593 (НТП – пътища IV клас, площ на
имота 40,360 дка, площ на ограничение 3,793 дка),
ПИ № 02837.7.22 (НТП – полски пътища, площ на
имота 0,117 дка, площ на ограничение 0,016 дка),
ПИ № 02837.9.597 (НТП – пътища III клас, площ на
имота 9,382 дка, площ на ограничение 1,137 дка),
ПИ № 02837.9.603 (НТП – пътища III клас, площ на
имота 60,664 дка, площ на ограничение 2,819 дка),
ПИ № 02837.14.443 (НТП – пътища II клас, площ на
имота 19,023 дка, площ на ограничение 0,120 дка),
ПИ № 02837.14.454 (НТП – пътища II клас, площ на
имота 39,936 дка, площ на ограничение 0,069 дка),
ПИ № 02837.503.9547 (НТП – пътища III клас, площ
на имота 6,031 дка, площ на ограничение 0,803 дка),
землище на гр. Ракитово, община Ракитово – ПИ
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№ 62004.2.619 (НТП – пътища III клас, площ на
имота 40,245 дка, площ на ограничение 1,963 дка),
ПИ № 62004.3.401 (НТП – пътища III клас, площ на
имота 5,622 дка, площ на ограничение 0,328 дка),
ПИ № 62004.5.471 (НТП – вътрешни реки, площ на
имота 6,470 дка, площ на ограничение 0,005 дка),
ПИ № 62004.5.9510 (НТП – улици второстепенни
класове VIа и VIб, площ на имота 2,938 дка, площ
на ограничение 0,360 дка), ПИ №62004.5.9518
(НТП – улици второстепенни класове VIа и VIб,
площ на имота 0,953 дка, площ на ограничение
0,009 дка), ПИ № 62004.5.9521 (НТП – улици второстепенни класове VIа и VIб, площ на имота
4,219 дка, площ на ограничение 0,103 дка), ПИ
№ 62004.7.9564 (НТП – улици второстепенни класове VIа и VIб, площ на имота 18,938 дка, площ
на ограничение 0,704 дка), ПИ № 62004.5.9510
(НТП – пътища III клас, площ на имота 4,028 дка,
площ на ограничение 0,001 дка), ПИ № 62004.7.9567
(НТП – улици второстепенни класове VIа и VIб,
площ на имота 1,017 дка, площ на ограничение
0,231 дка), ПИ № 62004.10.442 (НТП – пътища III
клас, площ на имота 2,938 дка, площ на ограничение 0,360 дка), землище на гр. Костандово, община
Ракитово – ПИ № 0.207 (НТП – пътища III клас,
площ на имота 25,639 дка, площ на ограничение
1,425 дка), ПИ № 0.23б (НТП – пътища III клас,
площ на имота 1,658 дка, площ на ограничение
0,082 дка), ПИ № 0.241 (НТП – полски пътища,
площ на имота 8,337 дка, площ на ограничение
0,004 дка), ПИ № 0.288 (НТП – водни течения,
площ на имота 92,664 дка, площ на ограничение
1,559 дка), землище на гр. Велинград, община
Велинград – ПИ № 167.1 (НТП – пътища II клас,
площ на имота 97,907 дка, площ на ограничение
4,949 дка), всички на територията на област
Пазарджик. По жалбата е образувано адм. дело
№ 595/2014 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 13.10.2014 г. от 11 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6101
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Румен Иванов Андонов от Пазарджик
против Заповед № 91 от 9.06.2014 г. на кмета на
община Пазарджик, с която е одобрен проект на
подробен устройствен план – РУП за УПИ ХІХ-28,
УПИ ХVІІІ-29 и УПИ ІІІ-44 в кв. 471 по плана на
Пазарджик, като с него се конкретизира бъдещото
застрояване на един тавански жилищен етаж и
един мансарден в УПИ ХІХ-28 и отстоянията му
от съседните жилищни сгради в УПИ ХVІІІ-29
и УПИ ІІІ-44 съгласно означенията на приложения проект. По жалбата е образувано адм. дело
№ 512/2014 г. по описа на съда, което е насрочено

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.10.2014 г. от 10,30 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6102
Омуртагският районен съд съобщава на Красимир Севдалинов Сергеев с постоянен адрес
гр. Омуртаг, ул. Люлин 4, и с настоящ неизвестен адрес в Германия, че срещу нещо е заведено
гр. д. № 297/2014 г. по описа на съда от Сузана
Страхилова Асенова от гр. Омуртаг с правно основание: 1) чл. 127, ал. 2 във връзка с чл. 123, 143 и
149 СК; 2) чл. 127а, ал. 2 СК. Указва на Красимир
Севдалинов Сергеев, че следва в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ да се яви в РС – Омуртаг, за получаване
на преписи от исковата молба и приложенията към
нея, като при неявяване в указания срок съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК на разноски на ищеца.
6123
Шуменският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Петроелт“ – ООД (в несъстоятелност), Шумен, за
насрочено съдебно заседание за 23.09.2014 г. в
13,30 ч. по търг. д. № 458/2014 г. по описа на
ШОС, образувано по искане на Емил Димчев
Георгиев за отмяна на решения на събрания на
кредиторите от 8.08.2014 г.
6122

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
Маргарита Йорданова Атанасова – ликвидатор
на Училищното настоятелство при ОУ „Васил Е.
Априлов“, с. Гостилица, община Дряново, в ликвидация по ф. д. № 677/2001 г. на ОС – Габрово,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от вписване на Решение № 52
от 31.07.2014 г. на ОС – Габрово, в регистъра за
юридически лица с нестопанска цел.
5989
Мария Изоидовна Абазова – ликвидатор на
фондация в обществена полза „Кръстова гора“,
в ликвидация по ф.д. № 73/2011 г. по описа на
ОС – Благоевград, ЕИК 176188495, със седалище
и адрес на управление гр. Сандански, ул. Поленишки път 11Б, ет. 2, ап. 14, община Сандански,
област Благоевград, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“ да предявят вземанията си
към фондацията на посочения адрес.
6081

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

