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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 19 септември 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 220 за награждаване на Пламен Иванов Пенев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
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Ганчев Иванов с орден „За гражданска
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 Указ № 222 за награждаване на Васил
Петров Петров с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
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 Указ № 223 за награждаване на Петко
Стоянов Вишев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
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 Указ № 224 за награждаване на Драгомир Илиев Гайдев с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
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 Указ № 225 за награждаване на Владислав Димитров Димитров с орден
„За гражданска заслуга“ втора степен
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 Указ № 226 за награждаване на Мирослав Кунчев Маринов с орден „За
гражданска заслуга“ втора степен
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Министерски съвет
 Постановление № 282 от 12 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета
на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни
проекти

3

 Постановление № 283 от 12 сеп
тември 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
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 Постановление № 284 от 12 септември 2014 г. за приемане на Наредба
за условията и реда за изплащане на
компенсационни суми на държавните

служители от Министерството на
вътрешните работи, които ползват
жилище при условията на свободно
договаряне

4

 Постановление № 285 от 12 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Държавната агенция за бежанците
при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския
съвет от 2008 г.
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 Постановление № 286 от 12 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

8

 Решение № 639 от 12 септември
2014 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства – скално
облицовъчни материали – гранодиорити, от находище „Лиляново“, участък
„Тремощица“, разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански,
област Благоевград

8

Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-531 от 9 септември
2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на
пожарна безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди,
системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и
контрола върху тях
12
 Инструкция № 8121з-532 от 9 септември 2014 г. за реда за съхраняване
и ползване на личните кадрови дела на
служителите от Министерството на
вътрешните работи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам Пламен Иванов Пенев с
орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6155

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Ганчев Иванов с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

УКАЗ № 223
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награ ж давам Петко Стоянов Вишев с
орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6158

УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Драгомир Илиев Гайдев с
орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6159

6156

УКАЗ № 225
УКАЗ № 222

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам Васи л Пет ров Пет ров с
орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6157

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Владислав Димитров Димит
ров с орден „За гражданска заслуга“ втора
степен за приноса и заслугите му за сигурност
та и обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6160
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УКАЗ № 226
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Мирослав Кунчев Маринов
с орден „За гражданска заслуга“ втора степен
за приноса и заслугите му за сигурността и
обществения ред в Република България.
Издаден в София на 9 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6161

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни проекти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. в размер 11 500 000 лв. за
финансиране на приоритетни инфраструктурни
обекти, както следва:
1. за АМ „Хемус“, участък „Белокопитово –
Каспичан от км 337+302 до км 342+200“ –
8 500 000 лв.;
2. за АМ „Марица“, участък „От км 99+820
до км 108+510 (дясно платно – ново строителство)“ – 3 000 000 лв.
Чл. 2. Разходите по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
подобряване инфраструктурната свързаност
на регионите – изграждане и модернизиране
на пътната и ВиК инфраструктура“, бюджетна
програма „Рехабилитация и изграждане на
пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Заместник министър-председателят
по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране да извърши съответните

ВЕСТНИК
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промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите по чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 10 392 879 лв. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“,
приета с Решение № 221 на Министерския
съвет от 2014 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование,
изменена с Решение № 502 на Министерския
съвет от 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 8 008 854 лв.;
2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 2 074 753 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 309 272 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
структурни мерки и програми за развитие на
образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
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възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Образование“ по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджет по съответните бюджети по чл. 1,
ал. 2 да извършат съответните промени по
бюджетите си на базата на отчетените разходи
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.,
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с т. 4 от Решение № 221
на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката, на министъра на земеделието и
храните и на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6184
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за изплащане на компенсационни суми на
държавните служители от Министерството
на вътрешните работи, които ползват жилище
при условията на свободно договаряне
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от
Министерството на вътрешните работи, които
ползват жилище при условията на свободно
договаряне.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от
Министерството на вътрешните работи, които
ползват жилище при условията на свободно
договаряне
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за изплащане на компенсационни суми
на държавните служители от Министерството
на вътрешните работи (МВР), които ползват
жилище при условията на свободно договаряне.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат ежемесечно
в структурата, в която държавният служител
изпълнява служебните си задължения, по списък въз основа на заповед на ръководителя на
съответната структура на МВР и в размери,
определени съгласно приложение № 1.
(3) Размерът на компенсационната сума
не може да надвишава размера на наемната
цена по сключения договор.
(4) Необходимите средства за изплащане
на компенсационните суми се осигуряват от
бюджета на МВР.
Чл. 2. (1) Право на получаване на месечни
компенсационни суми имат държавните служители, които отговарят на следните условия:
1. държавният служител да е преместен
поради служебна необходимост в друго населено място;
2. държавният служител да ползва жилище
при условията на свободно договаряне;
3. държавният служител или член на неговото семейство да не притежава собствено
жилище или вилен имот в населеното място,
в което е преместен;
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4. държавният служител или член на неговото семейство да не ползва ведомствено жилище в населеното място, в което е преместен;
5. жилището, което държавният служител
ползва под наем, да не е собственост на негов
роднина по права линия без ограничение;
6. държавният служител да е картотекиран
като нуждаещ се към жилищната комисия
на съответната структура на МВР, в която
служителят е преместен.
(2) Държавните служители, преместени
поради служебна необходимост в друго населено място, могат да ползват правото по ал. 1,
ако са освободили ползваното ведомствено
жилище или са предоставили собственото си
жилище за настаняване на други нуждаещи
се служители.
(3) Алинея 2 се прилага, ако семейството
на държавния служител го е последвало при
преместването му.
(4) Правото на получаване на месечни
компенсационни суми възниква от датата на
издаване на заповедта по чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. (1) За изплащане на компенсационни
суми се представят:
1. молба-декларация по образец съгласно
приложение № 2;
2. удостоверение за степен на жилищна
нужда, издадено от съответната жилищна
комисия;
3. копие от договор за наем;
4. заповед за преместване.
(2) Документите по ал. 1 може да се подават
по всяко време на годината.
(3) При промяна в декларираните обстоятелства държавният служител е длъжен в
14-дневен срок от промяната да подаде нова
молба-декларация.
(4) За деклариране на неверни данни в
молба-декларацията по ал. 1 и 3 се носи
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Чл. 4. (1) Молби-декларациите се подават
до ръководителя на съответната структура
на МВР чрез определено с негова заповед
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длъжностно лице, председател или член на жилищната комисия към съответната структура.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 проверява
обстоятелствата, декларирани от служителя.
(3) След разглеждане на молбите длъжностното лице изготвя проекти на заповед и
списък по чл. 1, ал. 2 на държавните служители, на които ще бъдат изплащани месечни
компенсационни суми.
(4) При постъпване на нови молби-декларации, както и при отпадане на основанието
за получаване на месечни компенсационни
суми, се предприема съответното изменение
в списъка и заповедта по ал. 3.
Чл. 5. (1) Получаването на компенсационни
суми се прекратява в случаите, когато:
1. държавният служител престане да отговаря на условията по чл. 2, ал. 1;
2. държавният служител откаже да бъде
настанен в жилище или общежитие, което му е
предложено и отговаря на жилищните норми,
определени съгласно Правилника за прилагане
на Закона за държавната собственост, приет с
Постановление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от 2006 г.);
3. държавният служител не подаде изискуемата по чл. 3, ал. 3 молба-декларация.
(2) Изплащането на компенсационни суми
се прекратява със заповед на ръководителя по
чл. 1, ал. 2 от датата на откриване на някое
от обстоятелствата по ал. 1.
(3) Държавният служител дължи възстановяването на недължимо получени от него
компенсационни суми от датата на възникване
на някое от обстоятелствата по ал. 1.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Семейство“ по смисъла на наредбата
са съпрузите и ненавършилите пълнолетие
техни деца, ако не са встъпили в брак.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 186 от Закона за Министерството на вът
решните работи.
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2

№
по
ред

За териториалните единици

За едноЗа дву
За триЗа четиЗа петчленно
членно
членно
ричленно
членно
семейство семейство семейство семейство семейство

1.

София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе

47 лв.

63 лв.

127 лв.

151 лв.

177 лв.

2.

Ос т а на л и т е о блас т н и цен т р ове и
вилните зони към градовете по т. 1

39 лв.

55 лв.

114 лв.

139 лв.

161 лв.

3.

Останалите градове и присъединените населени места и вилни зони към
областните центрове по т. 2

32 лв.

47 лв.

76 лв.

95 лв.

113 лв.

4.

Всички останали населени места и
вилни зони

24 лв.

39 лв.

66 лв.

86 лв.

105 лв.
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Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 1
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА СЪОТВЕТНАТА
СТРУКТУРА В МВР
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
От ............................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
работещ в ................................................................
Моля за Вашето разпореждане на основание
чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи да ми се изплаща компенсационна
сума за ползване на жилище на свободен наем.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Ползвам жилище при условията на свободно
договаряне (част от жилище), намиращо се в
гр. (с.) ......................, област (кв.) ......................... ,
ж.к. ……..........…...…..., ул. ............................... № .... ,
бл. № ........................, вх. ........., ет. ........., ап. ..... .
2. Жилището е собственост на ...........................
.................................................................................. ,
(трите имена на наемодателя)
с когото съм (не съм) в родствени връзки и той
ми е ..........................................................................
(вид на родството)
3. Жилището се състои общо от .........................
...................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
4. Заплащам месечен наем в размер ..................
(цифром)
...................................................................................
(словом)
5. В наетото жилище живее ..............................-членно семейство, което представлява:
а) аз ........................................................................ .;
(трите имена)
б) съпруг/а ............................................................. ,
(трите имена)
.................................................................................. ;
(месторабота)
в) невстъпили в брак деца под 18 години:
1. ………… – …….........……………………………, .... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
2. ………… – …….........……………………………, ..... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
3. ………… – …….........……………………………, .... години.
(син, дъщеря) (трите имена) (възраст)
6. Притежавам (член на семейството ми притежава) собствено жилище/вилен имот във:
гр. (с.) ………………….........., област (кв.) .................. ,
ж.к. ..........................., ул. .............................. № .... ,
бл. № ..............., вх. ..........., ет. ..........., ап. ...........,
състоящо се от .......................................................
...................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
7. Ползвам (член на семейството ми ползва) под
наем ведомствено жилище на:
...................................................................................
гр. (с.) ………………….........., област (кв.) .................. ,
ж.к. .................., ул. ....................................... № .... ,
бл. № ............, вх. ............, ет. ............, ап. ............,
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състоящо се от .......................................................
...................................................................................
(брой на стаите и сервизните помещения)
Изцяло (частично) съм/не съм освободил жилището на ...............................................................
гр. .............................................................................
8. За неверни данни нося отговорност съгласно
чл. 313 от Наказателния кодекс.
ПРИЛАГАМ:
1. Заповед за преместване № ................/................. г.
2. Договор за наем № ................/.............. г.
3. Удостоверение за степен на жилищна нужда,
издадено от съответната жилищна комисия.
4. ...............................................................................
гр. (с.) ...........................................................................
ПОДПИС:.................................................................
6185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 90 и 110
от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 2. В чл. 17 т. 1 се изменя така:
„1. осъществява дейностите, свързани с
планиране и управление на бюджета на агенцията, разработва тригодишната бюджетна
прогноза и проект на годишен бюджет;“.
§ 3. В чл. 19 т. 18 се отменя.
§ 4. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и
адаптация“:
1. разработва и контролира прилагането
на програми за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна
закрила;
2. дава методически указания и контролира дейностите по осигуряване на социална и
психологическа помощ и здравно осигуряване
на търсещите международна закрила;
3. организира и контролира обучението по
български език на търсещите международна
закрила;
4. организира и осъществява съвместно с
регионалните инспекторати по образованието
насочването на децата, търсещи международна закрила, към държавните и общинските
училища на Република България;
5. съдейства на лицата, търсещи международна закрила, за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от учебни заведения
на други държави;
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6. изготвя индивидуални профили на търсещите международна закрила в електронната
картова система, съдържащи информация
за тяхната образователна и професионална
компетентност и специфични потребности;
7. поддържа електронен регистър за вида
и степента на уязвимост на търсещите международна закрила;
8. разработва и прилага методически инструменти за идентификация и насочване
към специализирана помощ на уязвими лица,
търсещи международна закрила;
9. дава методически указания и контролира
дейността, свързана с подпомагането в процеса на адаптация на уязвими лица, търсещи
международна закрила;
10. разработва и изпълнява програми за
психологическа, социална и здравна защита
и адаптация на уязвими лица, търсещи международна закрила;
11. осъществява изготвянето и прилагането
на програми по презаселване и преместване;
12. организира, координира и контролира
грижите за лица, търсещи международна зак
рила, които поради психическо разстройство
не могат да се грижат за своите работи;
13. организира, координира и контролира
грижите за непридружените малолетни и
непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила, и съдейства за назначаване на
настойник или попечител, както и за настаняването им при роднини и близки, в приемни
семейства или в специализирани заведения;
14. организира и координира дейността
по извършване на оценка на възрастта на
непридружени малолетни и непълнолетни
лица, търсещи международна закрила;
15. изготвя и реализира програми и мерки
за адаптация и интеграция на приети за презаселване и преместване бежанци;
16. участва в разработването и реализирането на многогодишни и едногодишни програми
и фондове по линия на Европейския съюз,
както и по други международни програми
и проекти;
17. организира обучение на експерти от държавните институции, общинските структури
и неправителствени организации за работа с
търсещи и получили международна закрила;
18. оказва съдействие на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и на международни
и неправителствени организации в процеса
на интеграци я на ч у ж денците, пол у чили
международна закрила.“
§ 5. В чл. 21 т. 9 се отменя.
§ 6. В чл. 23, ал. 2 се създава т. 21:
„21. идентифицират уязвимите лица, подали
молба за международна закрила.“
§ 7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Интег рационните цент рове са
териториални поделения на агенцията за осигуряване на обучение по български език, професионална квалификация и други дейности,
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необходими за адаптирането и интегрирането
на чужденците, търсещи или получили закрила
в Република България.“
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите на
агенцията е от 7,30 до 18,30 ч. с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
при задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден
и с обедна почивка 30 мин., която се ползва
между 12,00 и 14,00 ч. Редът за отчитане на
работното време се определя със заповед на
председателя на агенцията.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 9. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения, констатирано в
процеса на оценяване на трудовото изпълнение, служителите на агенцията могат да бъдат
награждавани с отличия. Награждаването
се извършва със заповед на председателя на
агенцията въз основа на мотивиран доклад.
(2) Отличията са:
1. грамота;
2. сребърен почетен знак на агенцията;
3. златен почетен знак на агенцията.“
§ 10. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет –
303 щатни бройки
Председател
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник-председатели
Експерт за връзки с обществеността
Главен секретар
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“
ди рек ци я „Финансово-счетоводни дейности“
дирекция „Управление на собствеността и
обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Качество на процедурата за
международна закрила“
дирекция „Международна дейност“
дирекция „Социална дейност и адаптация“
Териториални поделения
в т.ч.:
Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
София

1
3
2
1
1
1
1
1
45
16
9
20
44

14
13
17
206

97
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Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
с. Баня, община Нова Загора
Транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград
Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
Харманли

17
35

57 “
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила 14 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на съдебната власт
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в
размер 9 225 000 лв. за текущи и капиталови
разходи на органите на съдебната власт, като:
1. средствата в размер 225 000 лв. да се
осигурят като допълнителен трансфер от централния бюджет по бюджета на съдебната власт
за 2014 г. за капиталови разходи за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.;
2. средствата в размер 9 000 000 лв. да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 225 000 лв. да се
намалят разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г.
(2) Министърът на правосъдието да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. (1) Със сумата 225 000 лв. да се
намалят показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
(2) Висшият съдебен съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на съдебната
власт за 2014 г., включително на показателите
по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6187

РЕШЕНИЕ № 639
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – скалнооблицовъчни
материали – гранодиорити, от находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в
землището на с. Вихрен, община Сандански,
област Благоевград
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите (обн.,
ДВ, бр. 92 от 1995 г.; отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гранодиорити, представляващи
изключителна държавна собственост, от находище „Лиляново“, участък „Тремощица“,
разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
29 625,8 кв. м (29,6 дка), индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 6 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. п лощ та на на ходище „Ли л яново“,
участък „Тремощица“, с размер 15 514,2 кв. м
(15,5 дка), индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 8 съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор;
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
30 януари 2001 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
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5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер по право без търг
или конкурс „Пирин – мрамор“ – АД, Сандански.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. След подписване на концесионния
договор добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява въз основа на съгласувани
от министъра на икономиката и енергетиката
проекти и планове по т. 8.2.3, изготвени въз
основа на мерките и условията на влязло в
сила решение по оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС) за одобряване
или на решение, с което е преценено да не се
извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив от находище „Лиляново“,
участък „Тремощица“.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
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върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гранодиорити от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гранодиорити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката и енергетиката;

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, изготвен въз основа на
мерките и условията на влязло в сила решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) за одобряване или на решение,
с което е преценено да не се извършва ОВОС
на инвестиционното предложение за добив от
находище „Лиляново“, участък „Тремощица“;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; за измененията и допълненията в цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Благоевград, за уточняване на необходимостта
от провеж дане на процед у ри по реда на
нормативната уредба по околна среда преди
съгласуването по т. 7.1;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката и енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества подземни богатства, за среднопретеглената им про-
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дажна цена по оперативни данни за отчетния
период и за дължимото концесионно плащане
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей по местонахождение на обекта;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
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8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:
9.1.1. за първата година от подписване на
концесионния договор гаранцията е в размер
26 620 лв. и се предоставя на концедента при
подписване на договора;
9.1.2. за втората година от подписване на
концесионния договор, следваща подписването
на концесионния договор, банковата гаранция
е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с
начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно
плащане с начислен ДДС и се предоставя до
31 януари на съответната година;
9.1.3. за всяка следваща година – банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.4. банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и
9.1.3 следва да бъде валидна до 28 февруари
на следващата година;
9.1.5. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
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10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по чл. 1, ал. 3, т. 2,
буква „б“ от методиката по т. 10.3 – гранодиорити за добив на блокове, не може да бъде
по-ниско от 12,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3 – гранодиорити за трошени фракции, не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 1063 лв. (без ДДС), определен на
базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 225 куб. м/
шестмесечие, рандеман за блокове 35 на сто
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство, съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Сандански част от извършеното концесионно
плащане без ДДС, определена при условията
и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите,
както следва:
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10.7.1. за отчетните периоди след влизане в
сила на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ)
(ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до 1 юли 2011 г. – 30 на
сто от извършеното концесионно плащане;
10.7.2. за отчетните периоди от 1 юли
2011 г. до 30 август 2012 г. се превежда 50 на
сто от извършеното концесионно плащане
преди приспадане на разходите за концесионна дейност;
10.7.3. за отчетните периоди след 1 септември 2012 г. до 12 март 2013 г. се превежда 50
на сто от извършеното концесионно плащане
след приспадане на разходите за концесионна
дейност;
10.7.4. за отчетните периоди след 12 март
2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното
концесионно плащане преди приспадане на
разходите за концесионна дейност.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане
в размер 6000 лв. и дължимия данък върху
добавената стойност.
11.2. За периода след влизане в сила на
ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписване на концесионния договор – концесионно плащане, изчислено по реда на т. 10,
заедно със законната лихва върху него до
датата на изплащането му. Данък върху добавената стойност се дължи за концесионно
плащане с възникнало данъчно събитие след
1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие, че не се извършва добив на
подземни богатства, и по ред, определен в
концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
13.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Пирин – мрамор“ – АД,
Сандански, в тримесечен срок от влизането
в сила на това решение.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Лиляново“,
участък „Тремощица“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4487671,30

8502085,10

2.

4487701,00

8502193,70

3.

4487611,20

8502249,70

4.

4487498,50

8502243,40

5.

4487495,70

8502100,50

6.

4487626,00

8502067,60

6189

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-531
от 9 септември 2014 г.

за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за осъществяване на дейности по
осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на
обекти и/или поддържане и обслужване на
уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ;
2. условията за осъществяване на дейнос
тите по т. 1;
3. редът за осъществяване на контрол
върху дейността на търговците от органите
за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).
Ч л. 2. Дей нос т и т е по оси г у ря ва не на
пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с ПБ, се осъществяват
на територията на цялата страна, област или
на територията на конкретен обект съобразно
издаденото разрешение.
Раздел II
Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците
Чл. 3. Дейностите по осигуряване на ПБ
на обекти и/или поддържане и обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с
ПБ, включват:
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1. пожарогасителна дейност;
2. спасителна дейност;
3. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
4. сервизно обслужване на противопожарни уреди;
5. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
Чл. 4. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:
1. разработване на планове за гасене на
пожари;
2. осигу ряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и пожарни
автомобили;
3. подготовка на личния състав и пожарната
техника за осъществяване на пожарогасителни
действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства
при получаване на съобщение за възникване
на пожар;
5. спасяване на хора и имущество;
6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;
7. определяне на необходимите количества
гасителни вещества за пожарогасене;
8. осигуряване на ПБ при огневи и други
дейности с повишен риск от възникване на
пожар, бедствие или извънредна ситуация.
Чл. 5. Спасителната дейност е комплекс
от действия, които включват:
1. разработване на планове за защита при
бедствия и аварийни планове съгласно чл. 35
и 36 от Закона за защита при бедствия;
2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и спасителни
автомобили;
3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни
действия;
4. незабавно изпращане на сили и средства
при възникване на бедствия, аварии или извънредни ситуации в обекта;
5. евакуация на хора и разсредоточаване
на имущество;
6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от
бедствия, аварии или извънредни ситуации;
7. определяне на способите и средствата за
извършване на спасителни дейности.
Чл. 6. Противопожарното обезопасяване
и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ
в обекти включват:
1. определяне класовете по функционална
пожарна опасност, категорията по пожарна
опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и
съоръженията съгласно действащите правила
и норми за ПБ;
2. противопожарно обследване;
3. пожарен контрол;
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4. установяване на възможните причини
за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване
нивото на ПБ;
5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;
6. разработване на документи за създаване
на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите
за ПБ при експлоатация на обектите;
7. информационно-разяснителна дейност
по въпроси, свързани с ПБ;
8. провеждане на инструктажи по ПБ по
реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично
обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
Чл. 7. Сервизното обслужване на противопожарни уреди е процес, който включва една
или повече от следните процедури:
1. техническо обслужване на носими или
возими пожарогасители;
2. презареждане на носими или возими
пожарогасители;
3. хидростатично изпитване на носими или
возими пожарогасители.
Чл. 8. Поддържането и обслужването на
противопожарни системи и съоръжения е
комплекс от мероприятия за поддържане
и обслужване на пожарогасителни системи
(ПГС), пожароизвестителни системи (ПИС),
системи за гласово уведомяване (СГУ), системи
за управление на дим и топлина и пожарни
кранове, включващи:
1. контрол, обслужване и ремонт, необходими за поддържане на ефективната работа
на инсталираната система или съоръжение;
2. рутинни процеси на работа върху система
или съоръжение (включително почистване,
подреждане, настройване и възстановяване),
изпълнявани през предварително определени
интервали от време.
Раздел III
Условия за осъществяване на дейностите
Чл. 9. Търговците, които осъществяват
дейностите по чл. 3, трябва да разполагат
с квалифициран персонал и собствена или
наета техника и оборудване в зависимост от
дейността.
Чл. 10. (1) За осъществяване на дейностите
по чл. 3, т. 1 и 2 търговците осигуряват комуникационни и лични предпазни средства,
сгради, гаражи, помещения за експлоатация
на пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на
постоянна местостоянка в охранявания обект
или в непосредствена близост до него.
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(2) Минималната индивидуална екипировка
и лични предпазни средства на наетите лица
от дежурните екипи за осъществяване на
дейностите по ал. 1 е определена в таблицата
в приложение № 1.
(3) Пожарните и спасителните автомобили
се оборудват с пожаро-техническо и спасително въоръжение в количества не по-малки от
определените в таблицата в приложение № 2.
Чл. 11. (1) Външното оцветяване и обозначаване на пожарни те и спаси телни те
автомобили по чл. 10, ал. 3, както и обозначенията върху специалната екипировка и
личните предпазни средства на наетите лица,
непосредствено осъществяващи дейностите
по чл. 3, т. 1 и 2, трябва да се отличава от
определените за органите за ПБЗН.
(2) Лицата, ръководещи или непосредствено
осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2,
носят отличителен знак на търговеца върху
работните и защитните облекла.
Чл. 12. (1) Необходимият брой служители
за осъществяването на дейностите по чл. 3,
т. 1 и 2 се определя от броя на екипите на
оперативно дежурство в обекта.
(2) Съставът на екипа за първоначална
намеса при произшествие не може да бъде
по-малък от трима души, в т.ч. водачът на
автомобила.
Чл. 13. (1) Дейностите по чл. 3, т. 1, 2, 3
и 5 се ръководят от лицата, представляващи
търговеца, или наети от тях лица.
(2) Когато търговецът е сключил договор
за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1
и 2 с повече от един обект на територията
на една или повече области, назначава ръководител за всеки обект, който отговаря за
изпълнението на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2.
Чл. 14. (1) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди,
трябва да разполагат с технически средства
и оборудване в съответствие с инструкциите
за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2
„Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо
обслужване“, но не по-малко от определените
в приложение № 3.
(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не
разполагат с технически средства и оборудване за извършване на хидростатично
изпитване, ако същите са сключили договор
за извършване на тази дейност с лица, които
имат право да извършват такова изпитване, в
съответствие с инструкциите за експлоатация
на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.
Чл. 15. Търговци, извършващи поддържане
и обслужване на противопожарни системи и
съоръжения, разполагат с технически средства и оборудване съгласно стандартите по
чл. 31, ал. 2, но не по-малко от определените
в приложение № 4.
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Чл. 16. Лицата, представляващи търговеца,
лицата по чл. 13, ал. 1 и лицата, непосредствено осъществяващи дейности по чл. 3, трябва
да притежават необходимата професионална
квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), да
не са осъждани за умишлени престъпления
от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер, да не страдат
от психически заболявания, а лицата, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, да са
и клинично здрави.
Раздел ІV
Ред за осъществяване на дейността от търговците
Чл. 17. Дейностите по чл. 3 се извършват
в съответствие с обхвата на издаденото разрешение на търговеца.
Чл. 18. (1) Търговците, осъществяващи
дейности по тази наредба, съхраняват следните документи:
1. копие на полученото разрешение за
осъществяване на дейността и последващи
документи, свързани с промяна на условията
в издаденото разрешение;
2. копия на документите, удостоверяващи
квалификацията на лицата, ръководещи и
непосредствено осъществяващи дейността;
3. копия от сключените договори с ръководители на обекти за осъществяване на
дейности по чл. 3, т. 1, 2 и 3, в т.ч. краткосрочните договори по чл. 22;
4. документи от извършени проверки на
дейността на търговеца от органите за ПБЗН
при МВР.
(2) За обектите, за които има сключени
договори за осъществяване на дейности по
чл. 3, т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и съхранява:
1. досие с документи, отнасящи се до:
а) организацията на дежурствата на наетите
лица и техника;
б) годишните технически прегледи и други
такива, касаещи техническото състояние на
пожарните и спасителните автомобили;
в) организацията на дихателната защита и
спазване на правилата за безопасност и здраве;
2. месечни графици за дежурство на наетите лица;
3. длъжностни характеристики на служителите;
4. дневник за регистриране на ликвидираните произшествия (приложение № 5);
5. справки до съответното териториално звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ при Министерството
на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) за
ликвидирани произшествия (приложение № 6);
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6. планове за гасене на пожари (за дейността по чл. 3, т. 1), планове за защита при
бедствия и аварийни планове съгласно чл. 35
и 36 от Закона за защита при бедствия (за
дейността по чл. 3, т. 2).
(3) За обектите, за които има сключени
договори за осъществяване на дейности по
чл. 3, т. 3, търговецът допълнително изготвя
и съхранява:
1. заповеди, вътрешни правила, протоколи,
планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБ в обекта
и обучението по ПБ;
2. протоколи от извършени противопожарни
обследвания (приложение № 7) и документи
от осъществения пожарен контрол.
(4) За обектите, за които има сключени
договори за осъществяване на дейности по
чл. 3, т. 4, търговецът допълнително изготвя
и съхранява дневниците и протоколите по
чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършено
обслужване, презареждане или хидростатично
изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите
спецификации по чл. 31, ал. 1.
(5) За обектите, за които има сключени
договори за осъществяване на дейности по
чл. 3, т. 5, търговецът допълнително изготвя и съхранява документите от извършено
поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи,
системи за управление на дим и топлина и
пожарни кранове, издадени през последния
едногодишен период.
(6) Плановете за гасене на пожари се:
1. разработват на база указанията, регламентирани с наредбата по чл. 17, ал. 4 във
връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР;
2. съгласуват със съответното териториално
звено на ГДПБЗН – МВР и се утвърждават
от ръководителя на обекта.
Чл. 19. (1) За всеки сключен или прекратен
договор за осъществяване на дейности по чл. 3,
т. 1, 2 и 3 в двуседмичен срок от датата на
влизане в сила търговецът писмено уведомява
органа, издал разрешението.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:
1. предметът на сключения договор и наименованието на обекта;
2. видът на дейността, която ще се осъществява;
3. ръководителите на съответните дейности;
4. списъкът на лицата, които непосредствено
ще осъществяват дейностите.
(3) За дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 към
уведомлението по ал. 1 се прилага списък с
броя и вида на пожарните и спасителните автомобили и тяхната постоянна местостоянка,
както и копия от регистрационните талони
на пожарните и спасителните автомобили
и копие от нотариално заверен договор за
ползване на тези автомобили, когато не са
собственост на търговеца.
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Чл. 20. (1) Лицето, получило разрешение за
извършване на дейности по чл. 3, уведомява
органа, издал разрешението, при:
1. промяна на лице от персонала по чл. 9;
2. промяна на търговската регистрация;
3. всяка друга промяна на условията, при
които е издадено разрешението.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило
разрешение за извършване на дейности по
чл. 3, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани
с нея, и документ за платена такса в размер,
определен от Министерския съвет.
(3) Оценяването на документацията по
ал. 2 се извършва по реда на ЗМВР.
(4) Директорът на ГДПБЗН – МВР или
оправомощено от него длъжностно лице в
едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за извършване на дейности
по осигуряване на пожарната безопасност
на обекти и/или поддържане и обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност.
Чл. 21. За приемане на съобщения за възникнали произшествия в охраняваните обекти
на местата на постоянна дислокация на пожарните и спасителните автомобили търгов
ците по чл. 3, т. 1 и 2 оборудват помещения,
съоръжени с необходимата комуникационна и
оповестителна техника, в които се осигурява
денонощно присъствие на дежурно лице.
Чл. 22. Дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се
осъществяват от дежурни смени 24 часа в
денонощието/7 дни в седмицата по утвърден
от ръководителя на дейността месечен график
и при спазване изискванията на Кодекса на
труда и актовете по прилагането му, а за мероприятия с краткосрочен характер – съгласно
условията на сключения договор.
Чл. 23. За всяка дежурна смяна се определя
лице, което отговаря за цялостната дейност
по време на дежурството.
Чл. 24. Ръководителят на дейностите по
чл. 3, т. 1 и 2 създава организация за дихателната защита съгласно изискванията на
производителя на дихателната техника.
Чл. 25. Дежурството с пожарни и спасителни автомобили за всеки обект, с който търговецът има сключен договор за осъществяване
на дейности по чл. 3, т. 1 и 2, се осъществява
на постоянно място в охранявания обект или
в непосредствена близост до него.
Чл. 26. (1) При получаване на съобщение
за възникване на произшествие в обект, в
който търговецът осъществява дейности по
чл. 3, т. 1 и 2, съобщението се предава незабавно и в съответното териториално звено на
ГДПБЗН – МВР.
(2) След ликвидиране на възникнало произшествие без участие на сили и средства от
териториалното звено на ГДПБЗН – МВР в
срок от 24 часа търговецът изпраща писмената
справка по приложение № 6 до същото звено.
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Чл. 27. (1) Не по-рядко от един път в
годината във всеки обект наетите лица, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, провеждат тренировка за ликвидиране на условно
възникнало произшествие с използване на
наличната пожарна и спасителна техника в
обекта, като времето и мястото на провеждане
на тренировката се съгласуват предварително
с ръководството на обекта.
(2) Не по-рядко от един път в годината в
охранявания обект се провежда съвместна
тренировка с органите за ПБЗН, като времето
и мястото на провеждане на тренировката се
съгласуват предварително с ръководството
на обекта и ръководството на съответното
териториално звено на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 28. (1) При осъществяване на дейността
си търговците могат да си взаимодействат с
органите за ПБЗН.
(2) При провеждане на съвместни учения,
пожарогасителни и спасителни действия с
органите за ПБЗН координацията и непосредственото ръководство на всички участващи
сили и средства, в т. ч. на търговеца, се осъществяват от ръководителя на оперативните
действия от органите за ПБЗН.
Чл. 29. (1) Лицата, ръководещи дейности
по смисъла на наредбата, организират и
контролират спазването на реда за осъществяването им.
(2) Лицата, ръководещи непосредствено
дейността по чл. 3, т. 5, извършват следното:
1. съгласуват график за извършване на
проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, и осъществяват контрол
за изпълнението на графика;
2. годишно обслужване на ПИС, ПГС, СГУ
и системите за управление на дим и топлина
в обектите, където е налична повече от една
от посочените системи.
(3) Ръководителите на дейността по чл. 3,
т. 3 непосредствено извършват дейностите
по чл. 6, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите
по чл. 6, т. 6.
(4) В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността по чл. 3, търговецът с
писмена заповед определя заместник.
Чл. 30. (1) Противопожарното обследване
по чл. 6, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.
(2) Резултатите от извършеното противопожарно обследване се отразяват в протокол
(приложение № 7), копие от който се предоставя
на собственика или ръководителя на обекта.
Чл. 31. (1) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди,
осъществяват дейността си в съответствие с
инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3,
4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 „Защита срещу
пожар. Носими и возими пожарогасители.
Част 2: Контрол и техническо обслужване“.
(2) Търговци, извършващи поддържане
и обслужване на противопожарни системи
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и съоръжения, осъществяват дейността си,
както следва:
1. за поддържане и обслужване на ПИС,
ПГС и СГУ – в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при
спазване изискванията на следните стандарти:
а) за пожароизвестителните системи – СД
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи.
Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация,
използване и поддържане“;
б) за автоматичните спринклерни инсталации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“;
в) за стационарните пожарогасителни системи с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
г) за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества – БДС EN
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране
и поддържане“;
д) за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации
с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
е) за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Пожарогасителни инсталации с
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране,
монтиране и поддържане“;
ж) за стационарните пожарогасителни
инсталации с разпръсната струя вода – СД
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Инсталации с разпръскване на
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“;
з) за системите за гласово уведомяване – БДС EN 60849 „Звукови системи за извънредни ситуации“;
2. за поддържане на пожарни кранове – в
съответствие с инструкциите за експлоатация
на производителя и при спазване изискванията
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3:
Поддържане на макари с полутвърд маркуч
и системи с плосък маркуч“;
3. за поддържане на системи за управление
на дим и топлина – в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и
при спазване изискванията на БДС EN 12101
„Системи за управление на дим и топлина“.
(3) Техническото обслужване, презарежданет о и х и д ростат и чно т о изпи т ване на
противопожарните уреди се удостоверяват с
отделни, трайно закрепени върху корпусите
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на уредите стикери за извършената дейност,
които не трябва да бъдат премахвани до
следващото обслужване.
(4) Стикерите по ал. 4 трябва да са самораз
рушаващи се при опит да бъдат отлепени и
да съдържат най-малко следната информация:
индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение
за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 4,
вид на извършеното обслужване (техническо
обслужване, презареждане или хидростатично
изпитване), дата на извършеното обслужване,
име, фамилия и подпис на лицето, извършило
обслужването, и краен срок за извършване на
следващото такова, като данните се отразяват
в дневник (приложение № 8).
(5) За извършеното техническо обслужване,
презареждане или хидростатично изпитване
(в комбинация или поотделно) се изготвя
протокол (приложение № 9), копие от който
се предоставя на собственика на противопожарните уреди.
(6) Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат носимите и возимите пожарогасители
с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието
съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.
(7) Търговци, извършващи поддържане и
обслужване на противопожарни системи и
съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които
е удостоверено съответствието с изискванията
съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.
Чл. 32. Не се извършва сервизно обслужване на пожарогасителите, описани в приложение С от БДС ISO 11602-2 „Защита срещу
пожар. Носими и возими пожарогасители.
Част 2: Контрол и техническо обслужване“.
Чл. 33. При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени
от производителя на пожарогасителя.
Чл. 34. Процедурите по сервизно обслужване
на противопожарните уреди, при които пожарогасителният прах е в контакт с атмосферата,
могат да бъдат извършвани само в сервизи,
където относителната влажност на въздуха е
до 70 % и температурата е минимум 15 °C.
Чл. 35. Отворените опаковки с пожарогасителен прах и с пенообразувател, които не
са били изцяло използвани, трябва да бъдат
изолирани от околния въздух.
Чл. 36. При изгубване, противозаконно
отнемане или унищожаване на издадено разрешение в срок от 24 часа от настъпване на
съответното събитие или от узнаването му
търговецът писмено уведомява органа, който
го е издал, като описва обстоятелствата.
Раздел V
Регистър на издадените разрешения
Чл. 37. (1) В ГДПБЗН – МВР се води регистър на издадените разрешения, съдържащ:
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1. наименование на търговеца и лицата,
които го представляват;
2. вид на дейността;
3. наименование, организационно-правна
форма на юридическото лице, седалище и
адрес на управление, данни от регистрацията
в търговския регистър;
4. информация за ръководителите и лицата,
непосредствено осъществяващи дейността;
5. списък на собствената или наетата
техника;
6. наименование на органа, издал разрешението;
7. номер на разрешението;
8. списък на обектите, за които има сключен договор, и срока му на действие – за
дейностите по чл. 3, т. 1, 2 и 3;
9. списък с адресите на сервизите, в които
ще се осъществяват дейностите по чл. 3, т. 4, а
за мобилните сервизи – регистрационен номер
на моторното превозно средство;
10. основание, дата и срок на отнемане на
разрешението;
11. предприети административнонаказателни мерки срещу търговеца – дата на съставяне
на актовете за административни нарушения
и описание на нарушенията.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1
се определя от директора на ГДПБЗН – МВР.
(3) Редът за достъп до данните, съхранявани
в регистъра по ал. 1, е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Чл. 38. (1) Информация за издадените и
отнетите разрешения за осъществяване на
дейности по чл. 3 се публикува в интернет
страницата на ГДПБЗН – МВР.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. наименование на търговеца, седалище
и адрес на управление;
2. регистрационен номер на разрешението;
3. вид на осъществяваната дейност;
4. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;
5. наименование на органа, издал разрешението;
6. основание, дата и срок на отнемане на
разрешението.
Раздел VI
Контрол на дейността на търговците
Чл. 39. (1) Контролът на дейността на
търговците се осъществява чрез извършване
на проверки от органите за ПБЗН.
(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да
установят наличието на условия за осъществяване на дейността от търговеца, спазването
на условията, при които е било издадено разрешението, и спазване на реда за осъществяване на дейността.
(3) Проверките са:
1. контролни – извършват се до три месеца след:
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а) издаване на разрешение за осъществяване
на дейности по чл. 3;
б) сключване на договор с юридически и физически лица за осъществяване на дейностите
по чл. 3, т. 1 и 2, с изключение на договорите
за мероприятия с краткосрочен характер;
2. периодични – извършват се не по-малко
от един път на три години;
3. по сигнали, в които са изложени конкретни данни за нарушаване на реда и условията
за осъществяване на дейностите, за които е
получено разрешение по чл. 3.
Чл. 40. Проверките по чл. 39, ал. 3 се извършват от комисии, назначени със заповед
на директора на ГДПБЗН – МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 41. При проверките по чл. 39 органите
за ПБЗН имат право да посещават обектите, с
които търговецът има сключени договори, да
се запознават с документите относно спазването на изискванията и условията за издаване
на разрешението и реда за осъществяване на
дейността.
Чл. 42. (1) Резултатите от извършените
проверки се оформят в протокол, който се
съставя в два екземпляра, като единият се
връчва на търговеца, а другият с доклад за
извършената проверка се представя на органа,
издал разрешението.
(2) В протокола по ал. 1 се разпореждат
писмено необходимите мероприятия за изпълнение изискванията на наредбата.
Чл. 43. За нарушения на изискванията на
тази наредба на търговците се налагат административни наказания по чл. 261 ЗМВР.
Чл. 44. Отнемането на разрешение по
чл. 3 се извършва при условията и по реда,
определени в ЗМВР.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Противопожарно обследване“ е проверка
за установяване съответствието на обекта с
техническото състояние, при което същият е
въведен в експлоатация, както и с правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента
на извършване на проверката.
2. „Пожарен контрол“ е контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.
3. „Противопожарни уреди“ са носимите и
возимите пожарогасители съгласно БДС EN
3 „Носими пожарогасители“ и БДС EN 1866
„Возими пожарогасители“.
4. „Противопожарни системи и съоръжения“ са пожароизвестителните и пожарогасителните системи, пожарните кранове и
системите за управление на дим и топлина.
5. „Произшествие“ е всяко събитие – пожар,
бедствие или извънредна ситуация, изискващо
незабавно извършване на пожарогасителни
и/или спасителни дейности.
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6. „Обект“ е недвижим имот, на територията на който се осъществява дейността, а за
дейностите по сервизно обслужване на противопожарни уреди – сервизът (включително
мобилен сервиз), в който се осъществява
дейността.
7. „Търговец“ е физическо или юридическо
лице, регистрирано като търговец на територията на държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, за извършване на дейности по осигуряване на пожарната
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 129, ал. 9 от ЗМВР.
§ 3. О т мен я с е Наредба № Iз-2 815 о т
7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци,
извършващи дейности по пожарна безопасност
в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
(обн., ДВ, бр. 91 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 11
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.).
§ 4. (1) До влизане в сила на наредбата
по чл. 129, ал. 7 ЗМВР търговците могат да
получат разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2 ЗМВР, ако разполагат
с персонал с квалификация, както следва:
1. лицата, които ще ръководят пожарогасителната дейност, спасителната дейност
и противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни
мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти,
отговарят на едно от следните изисквания:
а) притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в
област „технически науки“ по специалност
„Пожарна и аварийна безопасност“ или други
сходни специалности в сферата на ПБ, придобита в акредитирани висши учебни заведения
в страната или в чужбина;
б) притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока по други
специалности в област „технически науки“,
завършили са курс за първоначална професионална подготовка във факултет „ПБЗН“ при
Академията на МВР и са работили не по-малко
от 3 години в структурните звена за ПБЗН по
съответното направление на дейност;
в) притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години
на офицерска длъжност и/или длъжност от
категория Г или по-висока в структурните
звена за ПБЗН по съответното направление
на дейност;
2. лицата, които непосредствено ще осъществяват пожарогасителна дейност и спасителна дейност, отговарят на изискванията
на т. 1 или на едно от следните изисквания:

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

а) притежават средно образование и са
преминали курс за първоначална професионална подготовка по направлението на дейност
в Академията на МВР или в сродни учебни
заведения на други държави;
б) притежават средно образование и са прослужили не по-малко от 3 години в структурните
звена за ПБЗН по направлението на дейност;
в) водачите на пожарен или спасителен
автомобил отговарят на условията по буква
„а“ или буква „б“ и притежават свидетелство
за управление на моторно превозно средство
за съответната категория;
3. лицата, които непосредствено ще осъществяват противопожарно обезопасяване
и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ
в обекти, отговарят на изискванията по т. 1
или притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години в
структурните звена за ПБЗН по направление
държавен противопожарен контрол и превантивна дейност;
4. лицата, които ще ръководят дейността
по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, притежават
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област „технически
науки“, придобита в акредитирани висши
учебни заведения в страната или в чужбина,
и отговарят на условията по т. 5;
5. лицата, които непосредствено ще осъщес т вя ват дей нос т и т е по под д ърж а не и
обслужване на противопожарни системи и
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съоръжения и сервизно обслужване на противопожарни уреди:
а) притежават удостоверение за завършен
курс за обучение в Академията на МВР или
в центровете за професионално обучение,
лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение;
б) притежават удостоверение за завършен
курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на всеки 5 години след издаване
на удостоверението по т. 1;
6. след завършване на обучението по т. 5
теоретичните и практическите знания и умения
на лицата се оценяват от изпитна комисия,
назначена от обучаващата организация, с включени представители от Академията на МВР;
7. обучението по т. 5 се извършва по програма, разработена от Академията на МВР и
съгласувана от ГДПБЗН – МВР;
8. критериите, на които следва да отговарят
центровете за професионално обучение за извършването на обучението по т. 5, се определят
съвместно от директора на ГДПБЗН – МВР
и председателя на Националната агенция за
професионално образование и обучение.
§ 5. Търговците, получили разрешение за
осъществяване на дейности по реда на Наредба
№ Iз-2815 от 7.11.2011 г., са длъжни да приведат
организацията на дейността в съответствие с
изискванията на тази наредба в срок до една
година от влизането є в сила.
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
Приложение № 1
към чл. 10, ал. 2

ТАБЛИЦА
за минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата,
които ръководят и непосредствено осъществяват дейности по чл. 3, т. 1 и 2
№

Оборудване

Мярка

Количество

1.

Задръжка шлангова

бр.

1

2.

Калъф за ключ за съединители

бр.

1

3.

Калъф за пожарникарска киркобрадва

бр.

1

4.

Ключ за съединители тип Storz В/С

бр.

1

5.

Маска за въздушен дихателен апарат

бр.

1

6.

Облекло пожарникарско топлозащитно

к-т

1

7.

Пожарникарска каска

бр.

1

8.

Пожарникарска киркобрадва

бр.

1

9.

Пожарникарски ботуши (обувки)

чф.

1

10.

Пожарникарски колан с карабина

бр.

1

11.

Пожарникарски ръкавици

чф.

1

Забележка. Екипировката и личните предпазни средства по т. 5, 6, 7, 9 и 11 са индивидуални.
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3
ТАБЛИЦА
за минималните количества пожаро-техническо и спасително оборудване на пожарните (ПА)
и спасителните (СА) автомобили за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2
№

Вид на оборудването

Мярка

Количество
ПА

СА

1.

Брадва обикновена

бр.

1

1

2.

Боти диелектрични

чф.

2

2
6

3.

Бутилки за сгъстен въздух за въздушен дихателен апарат

к-т

6

4.

Водосъбирател

бр.

1

5.

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 m

бр.

2

2

6.

Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 m

бр.

1

1

7.

Въже за смукателна линия с дължина 20 m

бр.

1

8.

Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 m

бр.

1

1

9.

Дихателен апарат със сгъстен въздух

к-т

3

3

10.

Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

11.

Заземители с проводник и кабелни обувки

к-т

1

1

12.

Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

1

1

13.

Ключ за съединител универсален

бр.

2

14.

Кръпки шлангови метални, универсални В/С

бр.

9

15.

Калъф за киркобрадва – голяма

бр.

1

16.

Киркобрадва голяма

бр.

1

1

1

1

17.

Кирка обикновена

бр.

18.

Канджа котка

бр.

1

1

19.

Канджа с върлина с дължина 4 m

бр.

1

20.

Клещи ножици за стомана с min Ø 10 mm

бр.

1

1

21.

Килимче диелектрично

бр.

1

1

22.

Ключ за подземен спирателен кран комбиниран

бр.

1

23.

Конус светлоотражателен за пътна сигнализация

бр.

4

4

24.

Лопата крива

бр.

3

3

25.

Лост стоманен голям, дължина от 0,8 до 2 m

бр.

1

1

26.

Лампа бензинова

бр.

1

1

27.

Лист за ножовка

бр.

2

2

28.

Лък за ножовка

бр.

1

1
1

29.

Медицинско и санитарно оборудване (аптечка комплект)

бр.

1

30.

Мостче шлангово

бр.

2

31.

Моторен трион за дърво

бр.

1

1

32.

Носилка санитарна

бр.

1

1

33.

Пневматични възглавници

к-т

34.

Пеноструйник

бр.

2

35.

Пожарогасител прахов 6 kg ABC

бр.

1

36.

Пожарогасител на водна основа от 9 kg (кофпомпа)

бр.

1

37.

Пожарогасител СО2 от 5 kg

бр.

1

38.

Променител „Storz“ B/C

бр.

6

39.

Пеногенератор

бр.

2

40.

Помпа електрическа, потопяема с дебит ≥ 10 l/s

бр.

1

1
1
1

1
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Мярка

Количество
ПА

СА

41.

Прожектор носим взривозащитен със зарядно устройство

бр.

1

1

42.

Прожектор мобилен 12 V (24 V) с удължител и накрайници

бр.

1

1

43.

Разклонител трипътен

бр.

2

44.

Ръкавици гумени диелектрични

чф.

2

45.

Стойка водовземателна комбинирана

бр.

2

46.

Струйник с кран C

бр.

2

47.

Струйник с кран B

бр.

2

48.

Стълба щурмова

бр.

1

49.

Стълба 4-звенна сглобна, 8 m

бр.

1

50.

Смукателна цедка

бр.

1

51.

Самарче шлангово

бр.

2

52.

Тръба смукателна Ø 110 – 125 mm с обща дължина ≥ 8 m

бр.

1

53.

Тръба смукателна Ø 75 mm с обща дължина ≥ 8 m

бр.

1

54.

Хидроелеватор (плиткосмукач)

бр.

1

2

1

55.

Хидравлични режещи и разпъващи инструменти

к-т

1

56.

Чук от 1 – 3 kg

бр.

1

57.

Шланг D с дължина 20 m

бр.

4

58.

Шланг C с дължина 20 m

бр.

6

59.

Шланг B с дължина 20 m

бр.

5

60.

Шланг формоустойчив за пенообразувател

бр.

1

61.

Шиш разузнавателен

бр.

1

1

62.

Щанга стоманена малка (кози крак)

бр.

1

1

63.

Моторен циркуляр в комплект с 4 диска за метал и неметал

бр.

64.

Санитарна чанта

бр.

1

1

65.

Мобилна радиостанция

бр.

2

2

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
СПИСЪК
с минималните технически средства и оборудване
за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 4
1. Комплект ключове за монтиране и демонтиране на главите на пожарогасителите.
2. Устройство за захващане (стягане) на пожарогасителите при разглобяване и пълнене.
3. Везна с обхват минимум 150 килограма и
точност 0,05 килограма за измерване теглото на
пожарогасителите.
4. Везна с обхват минимум 3 килограма и
точност 0,001 килограма за измерване теглото на
патроните на пожарогасителите с газов патрон.
5. Уред за осветяване и визуална проверка
на вътрешната повърхност на бутилките на пожарогасителите.
6. Манометър за проверка на налягането в
пожарогасителите и на изправността на устройствата за индикация на налягането (за пожарогасители с такива устройства).
7. Компресор или друг уред за пропускане на
въздух през изпускателните отвори в капака на

1

пожарогасителя, струйника, маркуча и вътрешната тръба на пожарогасителя.
8. Мерителен съд, разграфен за отмерване на
количеството пенообразувател за водопенните
пожарогасители.
9. Mерителен съд, разграфен за отмерване
на гасителното вещество за пожарогасителите
с вода и пожарогасителите с вода с добавки.
10. Затворена система за пълнене с прах.
11. Регулируем източник на налягане – висока/
ниска страна минимум 200/20 бара.
12. Комплект накрайници за създаване на
налягане в обслужените пожарогасители.
13. Комплект гаечни ключове, клещи.
14. Оборудване за хидростатично изпитване
на пожарогасителите, в т.ч. устройство за изсушаване на бутилките.
15. Херметически затварящи се съдове или
опаковки за съхранение на пожарогасителните
вещества – за всеки вид използвано гасително
вещество – прах ВС, прах АВС и различните
видове пенообразувател.
16. Уред за измерване и контрол на влажността в сервиза.
17. Термометър с точност 1°С за измерване
на температурата в сервиза.
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Приложение № 4
към чл. 15
СПИСЪК
с минималните технически средства и оборудване за осъществяване на дейността по
чл. 3, т. 5
1. Тестер за димни пожароизвестители.
2. Тестер за термични пожароизвестители.
3. Телескопична или сглобяема мачта с работна височина 9 м.
4. Електронен измервателен уред (мултицет).
5. Набор от отвертки, клещи.
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6. Термометър с точност 1°С за проверка на
температурата в помещенията с газови пожарогасителни системи.
7. Уред за измерване на налягането на вътрешните пожарни кранове.
8. Уред със съответните накрайници (съединители) с работно налягане минимум 12 бара
за изпитване на шланговете на вътрешните
пожарни кранове.
9. Водопроводни ключове – минимум 2 броя
с обхват минимум 2".
10. Ключ за съединителите на шланговете на
вътрешните пожарни кранове.
Забележка. Тестерите по т. 1 и 2 могат да бъдат
обединени в един комбиниран тестер.

Приложение № 5

към чл. 18, ал. 2, т. 4
ДНЕВНИК
за регистриране на излизанията на пожарните и спасителните автомобили

на ___________________________________________

№

Дата

Час на
Вид на
излизане произшест
вието

Наименование на
обекта

Адрес на
Брой
обекта ПА (СА)

Брой
наети
лица

Час на
ликвиди
ране

Час на
приби
ране

Приложение № 6

Рег. № __________ /__________ 20__ г.

към чл. 18, ал. 2, т. 5 и чл. 26, ал. 2
ДО
________________________________________
Гр. ___________________________________

СПРАВКА
ОТНОСНО: Участие на сили и средства на __________________________________________________________________
____________________________________ в ликвидиране на възникнало произшествие
Уведомяваме Ви, че на __________________ 20___ г. в ____ ч. ____ мин.
се получи съобщение за ________________________________________________________________________________________
(вид на произшествието)
в обект: ____________________________________________________________________________________________________________ ,
собственост на: ___________________________________________________________________________________________________ ,
област: _____________________________________________ ,
община: ______________________________________________ ,
населено място: ___________________________________ ,
адрес: _____________________________________________ ,
отрасъл: _____________________________________________________________________________________________________________
За ликвидиране на произшествието в _________________________________ ч. ____ мин. на __________________ 20___ г.
заминаха _____ бр. пожарни (спасителни) автомобили и ________ личен състав.
Време на пристигане: ____ ч. ____ мин. на ___________ 20___ г.
Време на ликвидиране на произшествието: ____ ч. ____ мин. на ______ 20___ г.
Силите и средствата се завърнаха в ____ ч. ____ мин. на ___________ 20___ г.
Застрашени хора:  да  не
Евакуация на хора:  да  не
Евакуация на имущество:  да  не
Предполагаема причина за възникване на произшествието: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
При произшествието е унищожено: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Спасено: ___________________________________________________________________________________________________________
Загинали и пострадали граждани и длъжностни лица:
1. __________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
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Други данни: _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Дата на изготвяне: __________ 20 __ г.
Изготвил: __________________________

Търговец: ________________________ _______
(подпис и печат)

Приложение № 7

към чл. 18, ал. 3, т. 2 и чл. 30, ал. 2
ПРОТОКОЛ №
за резултатите от извършено противопожарно обследване
на _________________________________________________________________________________ , гр. (с.) ___________________________ ,
(наименование на обекта, на който е извършено противопожарно обследване)
адрес _____________________________________________________________________________________________________________
(изписва се точният адрес на обекта)
______________________________________________________________________________________________________________________
Днес, ___________ 20__ г. ________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
___________________________ , служител на ___________________________________________________________________
(наименование на организацията)
___________________________ , адрес: гр./с. ___________________________ , обл. __________________________________ ,
ЕИК: ___________________________ , тел.: __________________________________________________________________________ ,
съставих настоящия протокол от извършеното противопожарно обследване на ……. 20___ г. в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. ______________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3. ______________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: ____________________________________________________________________________________
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение,
______________________________________________________________________________________________________________________
категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: ___________________________________________________
(описва се организацията за осигуряване на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
и издадените документи съгласно нормативните изисквания, в т.ч. създадената организация за сервизно обслужване на ПП уреди и поддържане
______________________________________________________________________________________________________________________
и обслужване на ПП системи и съоръжения)
3. Създадени условия за евакуация: ____________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
4. Създадени условия за пожарогасене: ________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
5. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации: ______________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
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6. Технологичен процес и оборудване: __________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
7. Състояние на строителните конструкции и елементи: ________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
8. Вътрешна планировка: ________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на обекта с нормативните изисквания)
9. Генерален план и състояние на територията на обекта: _______________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: ____________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации __________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
12. Изпълнение на мероприятия от предходния протокол от извършено противопожарно обследване:
______________________________________________________________________________________________________________________
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
За отстраняване на констатираните нарушения
ПРЕДЛАГАМ:
№ по ред

Описание на мероприятията

Нормативно основание

Собственик/ръководител на обекта: ___________________________________________________________________________ ,
адрес: гр./с. ______________________________ , обл. ______________________________ , тел.: ______________________________
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик/ръководител на обекта)
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за търговеца, извършил
противопожарното обследване, и един за ръководителя или собственика на обекта.
ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРК АТА:

1. ____________________________________________________________
(трите имена, подпис)
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1. ____________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. ____________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)

ПРЕДАЛ:
ПОЛУЧИЛ:
______________________________
(ръководител/упълномо(собственик/представи(подпис, печат)
щен представител на ______________________________ тел на собственика)
организацията, извър(име, фамилия)
шила обследванто)
______________________________
(дата)

______________________________
(подпис)
______________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________
(дата)

Приложение № 8
към чл. 31, ал. 4
ДНЕВНИК
за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на противопожарни уреди
от ____________________________________________________________
(наименование на търговеца)
№

1

Дата на
Вид на Марка, Сериен
обслуж- противо модел
№
ването пожарния
уред

2

3

Забележки:

4

5

Вид на извършеното
обслужване
(техническо
обслужване,
презареждане или хидростатично
изпитване)
6

Стикер
Търговско
Дата на
Подпис
№
наименование следващо
на техна пожаро
обслужване ника
гасителното
(по колов-во (при
на 6)
презареждане
с прах или
пенообра
зувател)
7

8

9

1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се
номерират. Поредните номера на вписванията започват от № 1 и завършват при изчерпване
на дневника.
2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.

Приложение № 9
към чл. 31, ал. 5

ПРОТОКОЛ № _______
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване,
презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)
Днес, ____ 20 г., в гр/с. ________ ръководителят (упълномощеният представител) ________________________
(име, презиме, фамилия)
на ________________ , адрес: гр./с. _______________ , обл. _______________ , ЕИК: ______________ , тел.: _______________ ,
(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване
на пожарогасители)
предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:
№
Идентифипо
кационна
ред маркировка
на всеки
пожарогасител
(марка, модел, сериен
номер и др.)

1

2

КатегоМаса
Вид на
Търговско
Вид на из- Дата на
рия на
на за
пожаро
наименовършеното
извърпожаро- реден ия гасител
вание на
обслужване шеното
гасителя пожаро
ното
пожаро
(техническо обслужсъгласно гас ител, веществ о гасителното обслужване,
ване
т. 4.3.2.2
kg
(вода,
в-во (при презареждаот БДС
прах, СО 2 презареж- не или хидISO
или др.)
дане с
ростатично
11602прах или
изпитване
2:2002
пенообра
на устойзувател)
чивост на
налягане)
3

4

5

6

7

8

Име на
лицето,
извършило
обслуж
ван ето

9

Подпис Номер
на лина
цето,
стикер
извършило
обслужването

10

11

Собственик на пожарогасителя/ите: _____________ , адрес: гр./с. _________ , обл. ___________ , тел.:_____________
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)
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Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила
обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.
ПРЕДАЛ:
_______________________________
(ръководител/упълномо(подпис, печат)
щен представител на ор- _______________________________
ганизацията, извършила
(име, фамилия)
обслужването)

ПРИЕЛ:
_______________________________
(собственик/представи(подпис)
тел на собственика)
_______________________________
(име, фамилия,
длъжност)

6129

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-532
от 9 септември 2014 г.

за реда за съхраняване и ползване на личните
кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Инструкци ята определ я реда за
съхраняване и ползване на личните кадрови
дела на служителите от Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. На служителите в МВР се съставя
и води лично кадрово дело (ЛКД).
Чл. 3. Личните кадрови дела се съставят и
водят от звената „Човешки ресурси“ на съответните структури, номерират се по възходящ
ред, описват се в дневник (приложение № 1)
и се съхраняват в помещения (хранилища),
отговарящи на изискванията за съхраняване
на материали, съдържащи класифицирана
информация.
Чл. 4. Нивото на класификация за сигурност на информацията, събирана и съхранявана в ЛКД на служителите, съответства
на най-високото ниво на класификация за
сигурност на материал или документ, съхраняван в тях.
Чл. 5. Достъпът до информацията, съхранявана в личните кадрови дела, е ограничен
и се осъществява при спазване разпоредбите
на Закона за защита на класифицираната
информация и Закона за защита на личните
данни.
Раздел ІI
Съставяне, водене и съхраняване на личните
кадрови дела
Чл. 6. (1) В личните кадрови дела се събират и съхраняват материали, разпределени в
три раздела, съдържащи данни и информация
относно проучването, назначаването, сключването на трудови договори, преминаването
на службата и прекратяване на служебното/
трудовото правоотношение на служителите.
(2) В първи раздел се прилагат материали,
свързани с постъпване на работа в МВР.
(3) Във втори раздел се прилагат материали,
свързани с професионалното развитие (декларации, протоколи, предложения, служебни
оценки, кадрови справки, удостоверения от

преминати курсове, материали от участия в
конкурси, разрешения за достъп до класифицирана информация, копия от болнични
листове и др.).
(4) В трети раздел се прилагат материали,
свързани с преминаване на службата (заповеди,
актове за встъпване в длъжност и за напускане
(сдаване) на длъжност, материали, свързани с
дисциплинарни производства, трудови договори, допълнителни споразумения, уведомления
по чл. 62 от Кодекса на труда и др.).
Чл. 7. Материалите се прилагат в ЛКД
след регистрирането им по реда на тяхното
постъпване и се описват в описите към съответните раздели (приложение № 2) и справката
към раздел трети на ЛКД (приложение № 3).
Чл. 8. Личните кадрови дела се водят и
съхраняват, както следва:
1. от директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР (ДЧР – МВР) или определен
от него служител на длъжност не по-ниска
от началник на сектор – за заместник-министрите и главния секретар на МВР;
2. от ДЧР – МВР – за ръководните служители на длъжности началник на сектор и
по-високи и приравнените на тях от всички
структури на МВР, както и на служителите
от структурите, в които няма звена „Човешки
ресурси“ и се обслужват от ДЧР – МВР;
3. от звената „Човешки ресурси“ по месторабота – за останалите служители.
Чл. 9. При назначаване и преназначаване
на държавни служители на длъжности началник на сектор и по-високи и приравнени на
тях в 5-дневен срок от датата на встъпване
в длъжност личните им кадрови дела се изпращат в ДЧР – МВР за по-нататъшно водене
и съхраняване. На временно преназначените
на такива длъжности ЛКД не се изпращат в
ДЧР – МВР.
Чл. 10. (1) На ръководните служители,
назначени/преназначени на длъжности началник на сектор и по-високи и приравнените на тях, могат да се съставят и водят
помощни ЛКД от звената „Човешки ресурси“
по месторабота.
(2) В помощните ЛКД се събират и съхраняват преписи и копия от материали, съдържащи се в ЛКД, при спазване на изискванията
за работа с класифицирана информация и за
обработване на лични данни.
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(3) Воденето, съхраняването и ползването
на помощните ЛКД става по установения
ред за ЛКД.
(4) При прекратяване на служебните/трудовите правоотношения помощните ЛКД на
служителите, водени от Столична дирекция
на вътрешните работи (СДВР), областните
дирекции на МВР (ОД на МВР), Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (СДПБЗН) и регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита
на населението“ (РДПБЗН), се оформят и
предават за съхраняване в съответните звена
„Информация и архив“ при дирекция „Информация и архив“ – МВР (ДИА – МВР), а
помощните дела, водени от звената „Човешки
ресурси“ в останалите структури на МВР, се
унищожават.
Чл. 11. Личните кадрови дела на ръководни служители, назначени/преназначени на
длъжност, по-ниска от началник на сектор,
се изпращат от ДЧР – МВР на съответната
структура в 5-дневен срок след встъпването
им в длъжност.
Чл. 12. При преминаване на държавен
служител от МВР на държавна служба в друга
администрация при поискване може да се
изпратят заверени копия на материалите от
ЛКД, в които не се съдържат данни, представляващи класифицирана информация.
Чл. 13. Личните кадрови дела на служителите от МВР се съхраняват в хранилища,
отговарящи на изискванията за защита на
класифицирана информация с ниво на класификация, съответстващо на най-високото ниво
на класификация на документ или материал,
съдържащ се в ЛКД.
Чл. 14. Помещенията, където се съхраняват личните кадрови дела, са с ограничен
достъп и в тях могат да влизат само работещите там служители, непосредствените им
ръководители, ръководителите на структури
и звена, както и служителите по сигурността
на информацията на съответните структури.
Чл. 15. Почистването, ремонтите и други
дейности в тези помещения се извършват
след осигуряване на необходимите мерки за
защита на класифицираната информация в
присъствие на работещите в тях служители и
след прибиране на всички материали в касите
и шкафовете.
Чл. 16. За информационно осигуряване на
кадровата работа в ДЧР – МВР се изгражда
и поддържа хранилище за личните кадрови
дела на действащите служители с длъжности
началник на сектор и по-високи, както и хранилище за ЛКД на действащите служители
от структурите на МВР, които нямат звена
„Човешки ресурси“. В останалите структури
на МВР, които имат звена „Човешки ресурси“, се изграждат хранилища за ЛКД само
за техните служители.
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Раздел ІІІ
Ред за ползване на личните кадрови дела
Чл. 17. (1) С ЛКД на служителите могат
да се запознават:
1. министърът на вътрешните работи, заместник-министрите, главният секретар на
МВР, директорът и заместник-директорът на
ДЧР – МВР – с ЛКД на всички служители;
2. ръководителите на звена по чл. 33, т. 5
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и ръководителите на структури
по чл. 37 ЗМВР – с ЛКД на служителите от
съответните звена/структури;
3. служителите на длъжност началник на
сектор и по-високи с разрешение на съответния ръководител на структура – с ЛКД на
служителите от структурните звена, които
непосредствено ръководят;
4. началниците на отдели „Кадрова дейност
в основни структури на МВР“ и „Кадрова
дейност в областни дирекции на МВР“ при
ДЧР – МВР – с ЛКД на служителите от структурите, които отделите им водят на отчет;
5. служителите от отделите по т. 4 – само
с ЛКД на служителите от структурите, за
които отговарят.
(2) Държавните служители от отдел „Дисциплина и дисциплинарна практика“, отдел
„Професионална подготовка“ и сектор „Правно-нормативно обслужване“ при ДЧР – МВР
могат да се запознават с ЛКД на служители съобразно функционалната им компетентност – с
разрешение от директора на ДЧР – МВР, а
когато той отсъства – от неговия заместник.
Чл. 18. (1) Служители от звената „Човешки
ресурси“ на Министерството на отбраната,
Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Националната следствена служба, Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието,
Държавна агенция „Технически операции“
могат да ползват ЛКД на настоящи и бивши
служители на МВР на място в съответните
сгради на МВР, както следва:
1. водените в ДЧР – МВР и съхраняваните
в ДИА – МВР – с разрешение на директора
на ДЧР – МВР или на определен от него ръководен служител;
2. водените в структури на МВР със звена
„Човешки ресурси“ – с разрешение на ръководителя на съответната структура, а съхраняваните в териториалните звена „Информация
и архив“ на ДИА – МВР – с разрешение на
директорите на СДВР, ОД на МВР, СДПБЗН
и РДПБЗН, чийто служител е бил.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 служителят
от ДЧР – МВР или от звеното „Човешки ресурси“, отговарящ за съответната структура,
получава делото от хранилището и същото
се ползва в негово присъствие.
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Чл. 19. Личните кадрови дела се дават за
ползване срещу подпис на получателя. Данните
за служителите, ползвали ЛКД, се отразяват
в картон-заместител (приложение № 4).
Чл. 20. Личните кадрови дела се ползват
само в служебни помещения в сградите на МВР.
Чл. 21. Ползването на ЛКД от други служители и структурни звена на МВР, извън
посочените в чл. 17, става чрез съответните
звена „Човешки ресурси“ – с разрешение на
ръководителя на структурата, в която се води/
съхранява съответното дело.
Чл. 22. На органите на съдебната власт
и на други държавни органи, които имат
законово основание да искат и получават
информация, при поискване по конкретно
посочени дела или на законово основание се
предоставят заверени копия от документи,
съхранявани в ЛКД.
Чл. 23. (1) Изпращането, предаването, пренасянето и приемането на ЛКД и документи
от тях от една структура на МВР в друга,
както и на органите на съдебната власт или
други държавни органи, става само по служебна поща, а когато са налице документи,
съдържащи класифицирана информация – при
стриктно спазване на условията и реда на глава
пета, раздел V от Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната информация, приет с Постановление № 276 на
Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115
от 2002 г.).
(2) В изключителни случаи, когато спешни оперативни или други служебни задачи
налагат това, с разрешение на ръководителя
на изпращащата структура ЛКД могат да
се изпращат и пренасят от една структура в
друга и чрез служител от съответното звено
„Човешки ресурси“ със служебен автомобил,
при спазване на посочения в ал. 1 ред.
(3) Забранява се пренасянето на ЛКД за
настоящи и бивши служители на МВР с обществения или с личен транспорт.
Чл. 24. По реда на инстру к ци ята служителите на МВР могат да се запознават с
материалите от личните си кадрови дела с
изключение на отнасящите се до други лица.
Чл. 25. Право да се запознават с материали от личните кадрови дела, които съдържат
класифицирана информация, имат само лица,
притежаващи разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация.
Чл. 26. Служителите, желаещи да се запознаят с материалите, съхранявани в личните им кадрови дела, подават заявление за
получаване на достъп до ЛКД, както следва:
1. ръководителите на звена по чл. 33, т. 5
ЗМВР и ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР – до министъра на вътрешните работи;
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2. служителите от структури, в които няма
звена „Човешки ресурси“ и се обслужват от
ДЧР – МВР, подават заявления чрез ръководителя на структурата до директора на
ДЧР – МВР;
3. останалите служители подават заявления
до ръководителите на структурите, в които се
водят и съхраняват личните им кадрови дела.
Чл. 27. В заявленията служителите посочват конкретните документи/материали, с
които желаят да се запознаят, или заявяват
желанието си за запознаване с цялото кадрово
дело, като посочват и мотивите за това.
Чл. 28. Заявленията се регистрират в деловодствата и се изпращат в ДЧР – МВР или
в звената „Човешки ресурси“ на съответната
структура, в която се води и съхранява ЛКД
на служителя.
Чл. 29. (1) Заявленията за осигуряване на
достъп до ЛКД се разглеждат от комисии,
назначени от министъра на вътрешните работи или от ръководителите на съответните
структури.
(2) Комисиите се състоят от трима служители, като техни членове по право са
началникът на съответното звено „Човешки
ресурси“ и служителят по сигурността на
информацията.
(3) Комисията, която разглежда заявленията за достъп до ЛКД на ръководителите на
звена по чл. 33, т. 5 ЗМВР и ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР, се назначава от
министъра на вътрешните работи.
(4) Комисиите, които разглеждат заявленията на служителите от структури, в които
няма звена „Човешки ресурси“, се назначават
от директора на ДЧР – МВР.
(5) Комисиите, които разглеждат заявленията за достъп до ЛКД на останалите служители, се назначават от ръководителите на
структурите, в които работят служителите,
пожелали да се запознаят с ЛКД.
Чл. 30. Комисиите по чл. 29 уведомяват
служителите, подали заявления за достъп до
ЛКД, за датата, часа и мястото за запознаване
със заявените документи.
Чл. 31. (1) Комисиите по чл. 29 предварително преглеждат съответното кадрово дело
и определят документите, с които служителят
няма право да се запознае.
(2) Тези документи временно се изваждат
от кадровото дело и се запечатват в отделен
плик. Ако материалите са подшити и е невъзможно да бъдат извадени, те се затварят
в непрозрачен плик или по друг начин се гарантира изискването служителят да не може
да се запознае с тях.
(3) Комисията задължително уведомява
служителя за наличието на такива документи
в личното му кадрово дело, с които той няма
право да се запознае и правното основание
за това.
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Чл. 32. Запознаването на слу жител я с
материалите става в присъствието на всички
членове на комисията.
Чл. 33. Служителят подписва протокол
за документите, със съдържанието на които
е запознат. Протоколът се прилага и съхранява в ЛКД.
Чл. 34. Служителите с прекратени служебни или трудови правоотношения могат да се
запознават с архивните си кадрови дела по
реда и при условията, предвидени за действащите служители.
Чл. 35. Заявленията се подават до ръководителя на структурата, в която се съхранява
архивното им кадрово дело, а за съхраняваните
в ДИА – МВР – до директора на ДЧР – МВР,
чрез ръководителя на структурата, откъдето
е прекратено служебното или трудовото правоотношение на съответния служител.
Чл. 36. Заявленията по чл. 35 се разглеждат от комисии, назначени от директора на
ДЧР – МВР или ръководителя на структурата,
в която се съхранява ЛКД.
Раздел ІV
Съхраняване и ред за ползване на архивните
кадрови дела
Чл. 37. Личните кадрови дела на служителите с прекратени служебни или трудови
правоотношения се съхраняват в текущ архив,
както следва:
1. в ДИА – МВР – ЛКД на служители с
длъжност началник на сектор и по-високи
от СДВР, ОД на МВР, СДПБЗН и РДПБЗН
и ЛКД на всички служители от останалите
структури;
2. в териториалните звена „Информация
и архив“ на ДИА – МВР – ЛКД на служителите с прекратени служебни или трудови
правоотношения с длъжност до началник
на сектор от СДВР, ОД на МВР, СДПБЗН и
РДПБЗН, както и водените по реда на чл. 10
помощни ЛКД.
Чл. 38. (1) Оформянето и предаването на
делата на служителите с прекратени служебни
или трудови правоотношения за съхраняване в ДИА – МВР и в териториалните звена
„Информация и архив“ на ДИА – МВР се
извършва от звената „Човешки ресурси“ не
по-рано от един и не по-късно от два месеца
след изтичане на 14-дневния срок за обжалване
на заповедта за прекратяване на правоотношенията пред компетентния съд.
(2) Личните кадрови дела на служителите
с прекратени служебни или трудови правоотношения от структурите, които имат звена
„Човешки ресурси“, с изключение на СДВР,
ОД на МВР, СДПБЗН и РДПБЗН, се оформят
от тях и се изпращат в ДЧР – МВР, която
ги предава за съхраняване в текущ архив в
ДИА – МВР.
(3) Личните кадрови дела на служителите
с прекратени служебни или трудови правоотношения от СДВР, ОД на МВР, СДПБЗН и
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РДПБЗН се оформят от звената им „Човешки
ресурси“ и се предават за съхраняване в текущ
архив в териториалните звена „Информация
и архив“ на ДИА – МВР.
(4) Оформянето на ЛКД на служителите с
прекратени служебни или трудови правоотношения включва: номериране и подшиване на
листовете, залепване на бланка (приложение
№ 5), попълване на справка за архивни лични кадрови дела (АЛКД) (приложение № 6),
заверяване с подпис и печат и определяне на
архивен номер, който заедно с имената на
служителя се отразява в дневник за АЛКД
(приложение № 7). Справката за АЛКД се
залепва в долния десен ъгъл на заглавната
страница на първи раздел.
(5) Архивните лични кадрови дела се предават за съхранение в хранилищата, подшити
в обикновени картонени папки.
Чл. 39. Архивните номера на кадровите
дела, предавани за съхранение в ДИА – МВР,
се определят от ДЧР – МВР, а тези в териториалните звена „Информация и архив“ на
ДИА – МВР – от съответните звена „Човешки
ресурси“.
Чл. 40. Личните кадрови дела на служителите се съхраняват до навършване на сто
години от раждането на съответното лице.
След изтичане на срока на съхранение АЛКД
се разглежда от експертна комисия съгласно разпоредбите на Закона за Националния
архивен фонд.
Чл. 41. С материали, съхранявани в ЛКД,
на бивши или настоящи служители на МВР,
на които службата е преминала изцяло или
в определен период от време в органите на
Държавна сигурност, се постъпва по реда на
чл. 17 и 19 от Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия.
Чл. 42. Архивните лични кадрови дела се
ползват по реда, предвиден за ползване на ЛКД
на действащите служители, със заявление до:
1. директора на ДЧР – МВР – за ЛК Д,
съхранявани в ДИА – МВР;
2. директорите на СДВР, ОД на МВР,
СДПБЗН и РДПБЗН – за ЛКД на бивши техни
служители, съхранявани в териториалните
звена „Информация и архив“ на ДИА – МВР.
Чл. 43. Срокът за ползване на архивните
дела е 30 дни.
Чл. 44. Личните кадрови дела на повторно
назначени/възстановени бивши служители
на МВР се получават чрез ДЧР – МВР от
ДИА – МВР или от териториалните звена
„Информация и архив“ на ДИА – МВР и се
водят и съхраняват по общия ред. Оставянето
им за по-нататъшно водене и съхранение се
потвърждава писмено от ръководителя на
съответната структура.
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Чл. 45. Поправянето и изваждането на документи от ЛКД след тяхното описване, подшиване и предаване в текущ архив не се допуска.
Чл. 46. При съдебно оспорване ДЧР – МВР
или звената „Човешки ресурси“ на съответните
структури комплектуват исканите от съдебните
органи документи, намиращи се в личните
кадрови дела, и ги предоставят на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МВР, или
на съответното звено „Правно осигуряване“.
Чл. 47. Документите по чл. 46 се изготвят от:
1. дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – за
държавните служители, заемали длъжности,
за които се изисква висше образование, както
и за всички служители от структурите, които
нямат звена „Човешки ресурси“;
2. звената „Човешки ресурси“ на съответните структури – за всички техни държавни
служители, заемали длъжности, за които се
изисква средно образование, и за лицата, работещи по трудово правоотношение.
Чл. 48. (1) Въз основа на събираната и
съхранявана информация в личните кадрови
дела ДЧР – МВР и звената „Човешки ресурси“
на съответните структури издават удостоверителни документи.
(2) Удостоверителните документи се издават
от звеното „Човешки ресурси“ на структура-
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та, в която работи или от която е освободен
съответният служител.
(3) Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
издава удостоверителни документи на настоящи и бивши служители от структурите на
МВР, които нямат звена „Човешки ресурси“,
както и на служители от бивши структурни
звена на МВР, само за периода, през който
тези звена са били в структурата на МВР.
Чл. 49. За издаване на удостоверителен
документ се подава заявление до директора на ДЧР – МВР или до ръководителя на
структурата, в която работи или от която е
освободен заявителят.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 147, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
§ 3. Инструкцията отменя Инструкция
№ Iз-771 от 2007 г. за събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на
информацията за служителите на МВР (необнародвана).
Министър:
Йордан Бакалов

Д Н Е В Н И К
за водене на лични кадрови дела
в .......................................................................................................
(структура на МВР)
№ по
ред на
ЛКД

Име, презиме, фамилия
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Къде е изпратено ЛКД

Приложение № 1
към чл. 3

№ и дата на писмото,
с което е изпратено
ЛКД

Забележка
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Приложение № 2
към чл. 7
П Ъ Р В И Р А З Д Е Л
МАТЕРИАЛИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ
НА РАБОТА
1.
2.
3.
4.

Заявление за постъпване на работа в МВР.
Автобиография.
Анкетна карта.
Копие на дипломи, удостоверения, сертификати, лична карта, шофьорска книжка,
удостоверения за трудов стаж.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетелство за съдимост за работа в МВР.
7. Служебна бележка от Националната следствена служба.
8. Удостоверение от проку рату ра (районна,
окръжна).
9. Декларация за притежаване на българско
гражданство.
10. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД.
11. Сведения, събрани при изучаване на кандидата – проучване по местоживеене, справки
по отчета.
12. Материали от допълнително изучаване на
кандидата.
13. Протоколи за:
– допускане до конкурсна процедура;
– физическа годност;
– интелектуална способност;
– психологическо изследване;
– заключително интервю;
– класиране;
– окончателно класиране.
14. Предложение за назначаване.
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4. Служебни оценки.
5. Заявления (отпуск, преназначаване, смяна
на фамилия и др.).
6. Уведомления.
7. Годишни декларации.
8. Кадрови справки.
9. Копия на болнични листове.
10. Материали от участия в конкурси.
11. Удостоверения от преминати курсове.
12. Разрешения за достъп до класифицирана
информация.
13. Предложения за:
– преназначаване;
– награди;
– дисциплинарни наказания и др.
14. Други материали, свързани с професионалното развитие.
ОПИС
на материалите, приложени във втори раздел
на ЛКД
№ по
ред

ОПИС
на материалите, приложени във втори раздел
на ЛКД
№ по
ред

Наименование
на документа

Номер на
страница

1. Декларации при постъпване.
2. Протоколи при постъпване на работа в МВР.
3. Клетвен лист.

Наименование
на документа

Номер на
страница

Т Р Е Т И Р А З Д Е Л

1.

В Т О Р И Р А З Д Е Л
МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

С Т Р. 3 1

2.
3.
4.
5.

МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ
НА СЛУЖБАТА
Заповеди за:
– назначаване и акт за встъпване в длъжност;
– преназначаване;
– наказания;
– отмяна на наказания;
– награди;
– отпуск за бременност и раждане;
– отпуск при раждане на дете;
– отпуск за отглеждане на дете;
– промяна на фамилия;
– командировка;
– платен годишен отпуск (за ЛРТП);
– неплатен отпуск;
– прекратяване на служебно (трудово) правоотношение и акт за сдаване на длъжност;
– други.
Трудови договори.
Уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда.
Допълнителни споразумения.
Други материали, свързани с преминаване на
службата.
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ОПИС
на материалите, приложени в трети раздел на ЛКД
№
по
ред

Наименование
на документа

ВЕСТНИК
№
Длъжпо
ност
ред

БРОЙ 78
Структура

№ и
дата на
заповедт а

Нанесъл
промяната
(фамилия)

Номер на
страница

III. Професионална подготовка

Приложение № 3
към чл. 7
Приложение
към трети раздел на ЛКД

Вид и място
Про№ и
№
на провеждадълдата на
по
не на подго- жител- запо
ред
товката
ност
ведта

Нанесъл
промяната
(фамилия)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПРАВК А
за _____________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН _______________________
I. Длъжност
№
Длъжност
по
ред

№ и дата на
заповедта

Нанесъл
промяната
(фамилия)

IV. Отличия и награди
№
по
ред

II. Преминаване на службата в МВР (назначаване, ВПД, преназначаване на длъжност)
№
Длъжпо
ност
ред

Структура

№ и
дата на
заповедт а

Нанесъл
промяната
(фамилия)

Вид

№ и дата От кого Нанесъл
на запо- е награ- промяната
ведта
ден
(фамилия)
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V. Дисциплинарни наказания
№
по
ред

Вид и
срок на
наказа
нието

№ и
дата на
заповедт а

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

VI. Командировки извън територията на страната

От кого
е наказан

№
№ и
От кога
по Държава дата на
до кога
ред
заповедт а

Нанесъл
промяната
(фамилия)

Нанесъл
промяната
(фамилия)

Приложение № 4
към чл. 19
ЛКД №

арх. №
(име, презиме, фамилия)

Движение на делото:
№
по
ред
1

Ползвал делото

Връщане на делото

име и фамилия

структура на
МВР

дата

подпис

дата

подпис

2

3

4

5

6

7

Картон – заместител на ЛКД

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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Приложение № 5
към чл. 38, ал. 4
В делото са пришити и номерирани ………......
бр. листа (словом) ….................................…………….
…………………………………..................................………………
………………… 20 ……. г.
Съставител: ................................……………………………
(подпис)
…………………………………………….................................……..
(длъжност, име, фамилия)

Приложение № 6
към чл. 38, ал. 4
СПРАВКА
на архивно лично кадрово дело № .................................
на ……………………………………………………………………………………................................................................................................
Прекратено служебно правоотношение с МЗ № ………………../……….20 .…. г.
Основание за прекратяване на служебното/трудовото правоотношение: ………..…………................................
...........................................................................................................................................................................................
АЛКД се състои от ………...............…. тома и съдържа общо ……..........……… листа и снимки …....... броя.
…………… 20 …… г.
Съставил справката: ……………………………
(дата)
(подпис)
....................................................................................................... при ……………………......................................……………
(длъжност)
(структура на МВР)
…………………………………………………………
(име, фамилия)

Приложение № 7
към чл. 38, ал. 4
Д Н Е В Н И К
за водене на архивни лични кадрови дела
в .......................................................................................................
(структура на МВР)
№ по ред
на ЛКД

6130

Име, презиме, фамилия

№ и дата на писмото,
Къде е изпратено
с което е изпратено
АЛКД
АЛКД

Забележка

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-216
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 2004 г.), резолюции АР-СРН (14) 1, АРСРН (14) 2 и АР-СРН (14) 3 на Съвета на Европа,
и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина нареждам:
1. Изменям т. 2 на Заповед № РД-28-114 от
30.04.2013 г. (ДВ, бр. 49 от 2013 г.), както следва:
„2. Текстовете в издание 8.0 на Европейската
фармакопея влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Допълнение 8.1 влиза в сила от 1 април 2014 г.,
допълнение 8.2 – от 1 юли 2014 г., допълнение
8.3 – от 1 януари 2015 г., допълнение 8.4 – от
1 април 2015 г., допълнение 8.5 – от 1 юли 2015 г.,
а допълнение 8.6 – от 1 януари 2016 г.“
2. Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър:
М. Ненков
6154

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 403
от 23 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет на ОЕСУТ, за поправка
и попълване на кадастрален план и изменение
на ПУП – ПР на с. Печеница.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Хюсмен
6179
РЕШЕНИЕ № 404
от 23 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:

Одобрява проект, приет на ОЕСУТ, за поправка
и попълване на кадастрален план и изменение
на ПУП – ПР на с. Средоселци.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Хюсмен
6180

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 737
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 4 от 2014 г. на
ОЕСУТ, т. 1, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проекти за ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
№ 029153, м. Долен рид, землище на гр. Костинброд, зона с малка височина (Пп), кота корниз
10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт. 1,2, озеленяване 40 % и свободно застрояване.
Председател:
В. Михайлов
6140

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ 234
от 24 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 6 ЗОС, чл. 115, ал. 2,
чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108, ал. 2, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ, § 5, т. 73 от ДРЗУТ
и предложение с вх. № 14ХІ-254 от 17.07.2014 г.
Общинският съвет  – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПУР (план за улична регулация) в обхват по плановете на СИЗ – I и
II част, и кв. Тодор Каблешков, Пловдив, за обект:
„Реконструкция и разширение на Голямоконарско
шосе в обхвата на община Пловдив от бул. Дунав
до землищната граница с община „Марица“, в
обхвата на община „Марица“ до транспортен
възел „Царацово“ – път ІІІ-805“, като:
– за СИЗ – І и II част – заличава о.т. № 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10; 10а; 11а; 11; 13; 14; 25; 16; 37; 38; 133;
– за кв. Тодор Каблешков – заличава о.т. № 9;
38; 39;
– открива нови о.т. по плана на СИЗ – І и II
част, и кв. Тодор Каблешков, Пловдив, № 601;
602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611;
612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622;
623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632;
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633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642;
643; 644; 645; 646; 647; 648 и 649 с кафяв цвят
на проекта;
– за СИЗ – I и II част – изменение на югозападните регулационни граници на кв. 3; 4; 5 и 6;
– за кв. Тодор Каблешков – изменение на
североизточните регулационни граници на кв.
4, 11 и 12,
по кафявите и зелените зачертавания, линии,
щрихи и надписи и корекциите със зелен и оранжев цвят на проекта.

ВЕСТНИК

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – гр. Раковски.
Председател:
Мл. Шишков
6147

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Председател:
И. Николов
6177

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 544
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 317, взето с
протокол № 24 от 30.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Раковски, за допускане и Решение
№ I, взето с протокол № 14 от 24.04.2014 г. на
ЕСУТ при Община Раковски, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура, за промяна предназначението на ПИ 053034 в местността Станчева
могила по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината,
ет. 1, стая № 2.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – гр. Раковски.
Председател:
Мл. Шишков
6146
РЕШЕНИЕ № 545
от 25 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 282, взето с
протокол № 23 от 28.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Раковски, за допускане и Решение
№ I, взето с протокол № 22 от 2.06.2014 г. на
ЕСУТ при Община Раковски, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура, за промяна предназначението на ПИ 035214 в местността Казаните
по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, община
Раковски, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината,
ет. 1, стая № 2.
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РЕШЕНИЕ № 237
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след проведено гласуване
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява представения ПУП – план за уличната регулация за имот с идентификатор 65334.89.661,
в местността Кърмилото, землище на гр. Сандански, област Благоевград, с който се предвижда
изграждането на улица-тупик с о.т. 453а до о.т. 453
с напречен профил от 5,26 м до 5,54 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
6165

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2075
от 8 септември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1,
2 и 4 ППЗНП във връзка с Решение № 1365 от
19.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, нареждам:
Откривам целодневна детска градина № 6
„Камбанка“ с адрес: Стара Загора, ул. Георги
Сава Раковски 74.
Акт за публична общинска собственост: Акт
№ 13840 от 22.08.2014 г.
Наименование и адрес: Целодневна детска
градина, публична общинска собственост, намираща се в поземлен имот по плана на гр. Стара
Загора, кв. 45, УПИ III-219 ДГ, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. Георги Сава
Раковски 74.
Вид на детската градина: Целодневна детска
градина с четири целодневин групи за деца
от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас.
Сведения за броя на децата, които ще се възпитават в детската градина: 100 деца, разпределени
в четири възрастови групи.
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Финансово осигуряване на дейността на детската градина: Да се извърши при спазване на
държавните стандарти за съответните делегирани
от държавата дейности чрез бюджета на Община
Стара Загора.
Персонал: На основание Наредба № 3 от
18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа
и реда за определяне числеността на персонала
в системата на народната просвета да се осигурят общо 22 щатни бройки, в т.ч. педагогически
персонал – 10 щатни бройки, и непедагогически
персонал – 12 щатни бройки.
Сведение за достъпна архитектурна среда: В
детската градина е изградена достъпна архитек
турна среда за деца с увреждания.
Регистрационен № 2429005621 от 22.08.2014 г.
от Регистъра за обекти с обществено предназначение – РЗИ – Стара Загора.
Сертификат № 2 за съответствие на обекта
с изискванията за пожарна безопасност от ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“
на Министерството на вътрешните работи с рег.
№ 208-00-51 от 2.09.2014 г.
Кмет:
Ж. Тодоров
6167

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 657
от 26 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“, Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробен устройствен
план – парцеларни планове за съоръжения на
техническата инфраструктура, както следва:
1. Парцеларен план за трасе на подземен ел.
кабел НН 1 kV през поземлени имоти № 018030
и 000118 до „База за селскостопанска техника и
инвентар, съхранение и преработка на селскостопанска продукция“ в урегулиран поземлен имот
І-16075 в землището на с. Роза, област Ямбол.
2. Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение през поземлени имоти № 000284 и 000118 до „База за
селскостопанска техника и инвентар, съхранение
и преработка на селскостопанска продукция“ в
урегулиран поземлен имот І-16075 в землището
на с. Роза, област Ямбол.
3. Парцеларен план за трасе на подземна кабелна ел. проводна линия 1 kV от съществуващ
ТП „1“, намиращ се в поземлен имот № 00016 до
УПИ І-190011, през поземлени имоти № 000002,
000016 и 000020 за обект „Складова база за зърно
и разтоварване“ в землището на с. Гълъбинци.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
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30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
6178

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-10-626
от 8 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 423 от протокол № 40 на ОбС – с. Кирково, от
проведено заседание на 14.08.2014 г. във връзка с
чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП
закривам полудневна детска градина, с. Пресека,
община Кирково, област Кърджали.
Децата, посещаващи полудневната детска
градина, да бъдат записани и извозвани в ЦДГ
„Снежанка“, с. Добромирци.
Задължителната у чебна документация на
ПДГ – с. Пресека, да се предаде и съхранява в
ЦДГ „Снежанка“, с. Добромирци.
Да се извърши инвентаризация на имуществото
на детската градина от комисия, назначена от
кмета на община Кирково.
Имуществото на закритата детска градина е
общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Кирково.
Трудовите правоотношения на работещите в
закритата детска градина да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Йълмаз Хафъз – зам.-кмет на общината.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
С. Рамадан
6166

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 409
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) – с. Зайчар, в териториален обхват
урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-113 и
VI-114, квартал 15, и УПИ VII-112, квартал 19,
община Руен, област Бургас, съгласно текстовата
и графичната част на проектоплана.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
6164
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ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 666
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 4, 8 и 9 ЗНП, чл. 12 и чл. 15, ал. 1
ППЗНП и Решение № 62 от 8.09.2014 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, нареждам:
Преобразувам Целодневна детска градина
„Н. Й. Вапцаров“, с. Лясково, община Черноочене,
област Кърджали, като самостоятелна юридическа единица с една смесена група, считано от
15.09.2014 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на общината Селями
Мустафа.
Кмет:
А. Осман
6149
19. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
и чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5
и чл. 142, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС61 от 5.09.2014 г. за допълване на разрешение
за строеж № РС-35 от 29.07.2013 г. с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, съответно за: Подобект – участък от км 336+450 до
км 336+500 – „Помпена станция – изместване
на водовземно съоръжение за водоснабдяване
на с. Усойка и с. Блажиево при км 336+480“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие, а по
отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от
съобщаването є.
6169
45. – Министърът на регионалното развитие
обявява, че на основание § 52, ал. 5 ПЗР на Закона
за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 148, ал. 3 (в редакцията му преди изменение
и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и 4
във връзка с чл. 145, ал. 2 (в редакцията му преди
изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 66 от
2013 г.) и чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ и
при условията на чл. 60, ал. 1 АПК е издал на
Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ разрешение за
строеж № РС-59 от 28.08.2014 г. за обект: Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до
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км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите
Харманли и Свиленград и всички гари и спирки
между тях, с приблизителна дължина на железния
път 34 км и рехабилитация и електрификация
на железопътната линия Свиленград – граница
с Република Гърция с приблизителна дължина
4 км. Участък: Гара Любимец от км 285+150
до км 287+450, намиращ се на територията на
община Любимец, област Хасково. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Административния съд – Хасково, в 3-дневен
срок от съобщаването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с
чл. 132, ал. 1 и 2 АПК разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Хасково, в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
6170
33. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-58 от 26.08.2014 г. на
„КРЗ Порт Бургас“ – АД, за строеж „Поетапно
изграждане на силозно стопанство на територията на КРЗ Порт Бургас, с местонахождение ПИ
07079.660.600, УПИ ХLІV, кв. 7 по кадастралната
карта на кв. Победа, гр. Бургас, със следните
етапи: Етап І: 2 броя силози с вместимост 6097
тона, елеваторна кула и пасарелка за лентов
транспорт; Етап ІІ: 2 броя силози с вместимост
6097 тона“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с
чл. 132, ал. 1 и 2 АПК.
6171
27. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ във връзка с решение на ВСС по пр.
№ 33 от 17.07.2014 г., доп. т. 13, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 8 свободни
длъжности за „съдия“ в районните съдилища,
както следва:
Районен съд – Ихтиман – 1 свободна длъжност;
Ра йонен с ъд – Бла г оевг ра д – 1 свобод на
длъжност;
Районен съд – Разлог – 1 свободна длъжност;
Районен съд – Пещера – 1 свободна длъжност;
Районен съд – Чепеларе – 1 свободна длъжност;
Районен съд – Варна – 1 свободна длъжност;
Районен съд – Павликени – 1 свободна длъжност;
Районен съд – Тетевен –  1 свободна длъжност.
1.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
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1.2. Писменият изпит да се проведе на 8 ноември 2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
1.3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
2. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 33
от 17.07.2014 г., доп. т. 10, във връзка с чл. 191, ал. 1,
изр. 2-ро ЗСВ конкурс за първоначално назначаване
и заемане на 16 свободни длъжности за „прокурор“
в районните прокуратури, както следва:
Районна прокуратура – Благоевград – 1 свободна длъжност;
Районна прок у рат у ра – Лом – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Ихтиман – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Раднево – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Смолян – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Чепеларе – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Кнежа – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Никопол – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Балчик – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Тутракан – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Дулово – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Айтос – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Карнобат – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Несебър – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Средец – 1 свободна
длъжност;
Районна прокуратура – Сливен – 1 свободна
длъжност.
2.1. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
2.2. Писменият изпит да се проведе на 15 ноември 2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета
по архитектура, строителство и геодезия – София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
3. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
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в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ кандидатите подават в администрацията
на ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилага: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
6162
81. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 115/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Милена Григорова Алексиева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
6132
82. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с решение
по д.д. № 71/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Христо Любомиров Иванов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 12 месеца.
6133
83. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с решение
по д.д. № 66/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Росен Тодоров
Райков – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от 12 месеца.
6134
84. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с решение
по д.д. № 65/2014 г. на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, Радостина
Иванова Георгиева – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 12 месеца.
6135
85. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с решение
по д.д. № 69/2014 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Спаска Стоименова Начева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 12 месеца.
6136
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86. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 132, т. 10 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 22/2014 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Петя
Куртева Прокопиева – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 18 месеца.
6137
87. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 12/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Айтюл Ахмед Караибрям – адвокат
от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 6 месеца.
6138
62. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и научна
специалност 02.21.07 Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление за
нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един
за военнослужещ. Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-584 от
13.08.2014 г., линк: http://www.nvu.bg/node/1164.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистрат у ра за нек ласифицирана
информация на университета, Велико Търново,
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тел.: 062 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6173
52. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности: професор в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление: 3.7. Администрация
и управление, научна специалност: Народно стопанство; доценти по: област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление: 4.2. Химически
науки, научна специалност: Неорганична химия – един; област на висше образование: 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление: 4.4. Науки за земята,
научна специалност: Икономическа и социална
география (Селищна мрежа и топонимия) – един;
главен асистент в област на висше образование:
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.7. Администрация и
управление, научна специалност: Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (по отрасли и подотрасли), всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65 44 54.
6174
14. – Аграрният университет – Пловдив, на
основание Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет на Република България и Заповед
на ректора № РД-16-740 от 3.09.2014 г. обявява
конкурси за докторанти – български граждани
и граждани на ЕС, за учебната 2014/2015 г. по
следните специалности:

№
по
ред

Шифър

Научни области, групи специалности и специалности

1

2

3

02.00.00

Технически науки

Образователна и научна степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

1.

02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството

4

1

2.

Екология и опазване на екосистемите (Екология и опазване на
02.22.01
екосистемите)

1

1

3.

02.22.01 Екология и опазване на екосистемите

1

04.00.00

Селскостопански науки

4.

04.01.10 Растителна защита (Фитопатология)

1

5.

04.01.10 Растителна защита (Ентомология)

2

6.

04.01.13 Мелиорации

1

7.

04.02.04 Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

8.

04.02.09 Птицевъдство

2

9.

04.01.14 Растениевъдство

2

10.

04.01.16 Зеленчукопроизводство

2

11.

04.01.19 Декоративно градинарство
05.00.00

12.

1

1

Обществени науки

05.02.18 Икономика и управление (Аграрна икономика)
ОБЩО:

1

1

18

5
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Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните
изпити да се извършват при условията и по
реда, определен от Наредбата за държавните
изисквания за приемане и обучение на докторантите (ДВ, бр. 90 от 2000 г.). В срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: заявление
по образец; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението и копие от нея;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чу ж дестранно
висше училище; кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни
постижения в съответната научна област; такса
за кандидатстване – 25 лв. Справки и приемане
на необходимите документи в АУ – Пловдив,
Център за магистри и докторанти, Факултет
по агрономство, ет. 1, стая 103, e-mail: cmd_au@
abv.bg, тел.: 032/654 278. Ректорът на Аграрен
у н и верси т е т – П ловд и в, назнача ва изп и т н и
комисии със заповед в съответствие с чл. 9 от
Наредбата за държавните изисквания за приемане
и обучение на докторантите и утвърждава планграфик за провеждане на конкурсните изпити,
за което допуснатите до конкурс кандидати се
уведомяват писмено.
6172
36. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява следните 3 конкурса за заемане
на академични длъжности по професионално
направление 4.1. Физически науки: професори:
по научна специалност Астрономия и небесна
механика за нуждите на отдел „Слънце и слънчева система“ – един, по тематика „Физически
и химически свойства на кометите, методите и
инструментите за тяхното изследване“; по научна
специалност Астрофизика и звездна астрономия
за нуждите на отдел „Галактики и космология“ – един, по тематика „Активни галактични
ядра“, и за нуждите на отдел „Звезди и звездни
системи“ – доцент по тематика „Двойни звезди
с компактен обект“, със срок е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  Документи
се приемат в института, 1784 София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
6115
19. – Столичната общинска агенция за при
ватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през август 2014 г. са продадени следните обекти:
1. УПИ XIII-924, кв. 129 (ПИ с идентификатор
68134.1114.274), София, м. Факултета, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“, продаден на „Симеон – 73“ – ООД,
представлявано от Васил Симеонов Петков, за
231 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 46 200 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 277 200 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 2. УПИ VII-2, кв.
234, София, м. Пробив бул. П. Славейков, ул.
Алдомировска 113, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продаден на
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„Маджуров и партнърс“ – ООД, представлявано
от Ивайло Василев Маджуров, за 129 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 25 800 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 154 800 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. УПИ IV-876, кв. 82 (ПИ
с идентификатор 68134.1384.876), София, м. Надежда – 4 ч., ж.к. Надежда, ул. Марко Лерински
31, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, продаден на Георги Лъчезаров
Истатков за 90 000 лв. На основание чл. 2, т. 1
и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
18 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС
е в размер 108 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; 4. сграда, София, ж.к. Свобода – зад
магазин „Ена“, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продаден на
„Ба лин“ – ООД, п редставл явано от Йордан
Димитров Божилов, за 145 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
6092
33. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2014 г. са извършени
продажби на общински нежилищни имоти, както
следва: общински нежилищен имот, представляващ: УПИ X-531 с площ 660 кв. м, намиращ
се в кв. 28, съгласно ПР на с. Ясеново, одобрен
със Заповед № 356 от 2.05.2006 г. на кмета на
общината, ведно с построената в него едноетажна
масивна сграда с предназначение „Автоспирка“,
със застроена площ 45 кв. м, при граници на
имота: УПИ VIII, алея, УПИ II, УПИ IX-533 и
улица, на Николай Василев Колев от гр. Казанлък, област Стара Загора, за 10 540 лв. без ДДС,
платени изцяло към момента на подписване на
приватизационния договор; УПИ VII с площ
380 кв. м, намиращ се в кв. 35, с. Горно Изворово, ведно с построената върху него масивна
едноетажна сграда с предназначение „Фурна“,
със застроена площ 110 кв. м, състояща се от:
търговска зала, работни, складови и санитарни
помещения и коридор, при граници на имота:
север и запад – УПИ I-233, изток и юг – улици,
съгласно ПУП на с. Горно Изворово, одобрен със
Заповед № 1022 от 1993 г., на Мария Христова
Илиева от гр. Казанлък, област Стара Загора, за
7050 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на приватизационния договор;
обект в сграда – аптека „Невен“, с обща площ
66,70 кв. м, изба с полезна площ 31 кв. м и прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, състоящ се от: търговска
зала, склад, санитарен възел, коридор и стълбище към изба, при граници: североизток – магазин, югоизток – междублоково пространство,
юг оза па д – с т ъ лби ще, и с евероза па д – бул.
Розова долина, разположен на партерния етаж
на масивна сграда – им. № 831 в УПИ I в кв.
206, административен адрес: бул. Розова долина
14, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г., на Николай
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Танев Кратунов от София за 63 000 лв. без ДДС,
платени изцяло към момента на подписване на
приватизационния договор.
6088
3. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за изграждане на кабелна
линия за захранване на ПИ № 129003, землище
с. Долище, община Аксаково, област Варна, с
дължина на трасето 54 м. Подробният устройствен план засяга имот, собственост на Община
Аксаково, представляващ местен път с № 000269
по КВС на землище с. Долище, община Аксаково. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни
дни за техническата служба са всеки вторник
от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
6075
73. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на
всички заинтересувани лица, че са изработени
помощен план и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификационни номера 500.1 и 500.2, намиращи
се в местност Горен ливаден дол в землището
на с. Голема Фуча, община Бобов дол, област
Кюстендил. Плановете са приети с протокол от
14.08.2014 г. от комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-209 от 21.07.2014 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на плановете е Валентин Богомилов Андреев. Плановете
и придружаващата ги документация се намират
в сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6150
95. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план), кабелно
трасе за свързване на 15 бр. ветрогенератори в
землището на с. Бдинци с подстанция 20/110 kV
в с. Караманите, община Вълчи дол, област Вар
на, в съответствие със Заповед № РД-02-14-1055
от 1.11.2013 г. на министъра на регионалното
развитие, Решение № 689 от 28.11.2013 г. на
Добричкия общински съвет и Решение № 1267
от 29.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вълчи
дол. Парцеларният план е изработен на базата на
задание и ел. проект, предоставен от възложителя – „Норекс НП“ – ООД. Предвижда се трасето
да преминава предимно по полски пътища, но
се налага и преминаване през земеделски земи,
собственост на възложителя. В парцеларния
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план са отразени площите, с които кабелното
трасе засяга нивите, в които ще бъдат разположени ветровите централи. Общата дължина
на кабелните линии е 25 147 м, от които през
общински терени – 23 714 м, и през частни земеделски земи – 1433 м. Предвиденият сервитут е
по два метра вляво и вдясно от кабелната линия
за 20 kV ел. провод съгласно Наредба № 16 от
2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Проектът за ПУП – ПП е на разположение на
заинтересованите лица в дирекция „Устройство
на територията и общинска собственост“, ет. 2,
стая № 203 в сградата на общината. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация.
6182
28. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за електрозахранване и водопровод за захранване на ПИ
№ 056026 в землището на с. Мусачево, община
Елин Пелин, Софийска област, собственост на
„Бонев транс“ – ЕООД. Съгласно регистъра на
засегнатите имоти трасетата на електропровода
и водопровода преминават през имот № 000245
(общински полски път) по КВС на землището
на с. Мусачево. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“ на
Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
6142
29. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за електрозахранване НН на ПИ № 007011 в землището
на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
трасетата на електропровода преминават в имот
№ 000699 (общински полски път) по КВС на
землището на с. Нови хан. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
6143
391. – О б щ и н а И в а й л о в г р а д , д и р е к ц и я
„ОСУТК“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и
чл. 61 АПК съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на част
от квартали 4, 5 и 6 по ПУП на с. Мандрица,
ЕКАТТЕ 47069, община Ивайловград. Проектът
е изложен в стая 304 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявле-
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нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Ивайловград.
6089
27. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Кабелна линия 20 kV от П/С „Айтос“
до В/С „Трояново“, преминаваща през землищата на селата Трояново, Вратица и Винарско от
община Камено. Проектът е изложен в сградата
на дирекция УТСУОС, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция УТСУОС, Община Камено, в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
6152
121. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за „Актуализация и изменение на регулационния план
на курорт „Вили Костенец“, който е изложен в
сградите на общината и кметството – с. Костенец.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения,  предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6181
15. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Подземен кабел ниско напрежение“ и
„Канализация и водопровод“ до поземлен имот
№ 001090 в землището на с. Багрянка, община
Момчилград, област Кърджали, с възложител Кадир Раиф Мехмед. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6151
53. – Община Пазарджик в качеството си
на инвеститор за прокарване на нова улица в
квартал 59 по плана на гр. Пазарджик на основание чл. 25, ал. 4 ЗОС съобщава на Вера
Димитрова Костадинова за постановяването на
Заповед № 1985 от 29.07.2014 г. на кмета на община Пазарджик, с която се отчуждава част от
поземлен имот с идентификатор 55155.506.1305
по КККР на гр. Пазарджик, попадаща в улица с
о.т. 337 – 337а. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Пазарджик, в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6090
30. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на техническата инфраструктура за
трасе на външно ел. захранване 20 kV на фуражно
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предприятие за съхранение и преработка на зърно
в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на
гр. Свищов, преминаващо през ПИ 65766.81.51,
ПИ 65766.81.52 и ПИ 65766.81.53 по КК и КР на
землището на гр. Свищов, който може да бъде
разгледан в стая 22 на общината всеки работен ден
от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6124
1. – Община с. Братя Даска лови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за изменение
на регулационния план (ПР) за УПИ VІІ-209,
ХІ-209 и ХІІ-209 в кв. 21, и УПИ VІ-227, VІІ-226,
VІІІ-225, ІV-220 в кв. 28 по плана на с. Гранит,
община Братя Даскалови, след съгласие на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, с Решение
№ 490 от 28.07.2014 г. Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община Братя Даскалови.
Заинтересованите лица могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени възражения,
предложения и искания в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6091
48. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол от 12.06.2014 г. на комисията,
назначена със Заповед № ДС-20-159 от 10.06.2014 г.
на областния управител на област Кюстендил,
са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за местността Кастаманска нива,
Фетиното, в частта за имоти № 100.1, № 100.2,
№ 100.3, землището на с. Еремия, община Невестино. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на общината. Плановете
и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в
сградата на общината, ет. 3, стая 7.
6141

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, първо
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Камарата на частните съдебни
изпълнители със седа лище Софи я и Петко
Стефанов Илиев – частен съдебен изпълнител
(ЧСИ), с район на действие Окръжен съд – Пловдив, чрез пълномощника адв. Николай Лазаров,
против Постановление № 215 от 24.07.2014 г. на
Министерския съвет на Република България за
допълнение на Тарифата за таксите и разноските
към Закона за частните съдебни изпълнители,
приета с Постановление № 92 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.), с искане за обя-
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вяване на неговата нищожност. Алтернативно
се поддържа искане за отмяна на оспорения
нормативен административен акт. Образувано е
адм.д. № 10545/2014 г., насрочено за 21.10.2014 г.,
по описа на Върховния административен съд,
първо отделение.
6175
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Веселин Митев Георгиев на Решение № 1357-4 по
протокол № 28 от 12.02.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), с което е одобрен план за улична регулация на с.о.
„Ментеше“, в частта на имот 10135.4501.380. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по адм. дело № 1858/2014 г. в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа реквизитите по
чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания акт,
както и за присъединяване към подадената от
Веселин Митев Георгиев жалба.
6144
Хасковският окръжен съд призовава Националната агенция за приходите, София, бул.
Княз Александър Дондуков 54, Министерството
на земеделието и храните, София, бул. Христо
Ботев 55, „Сиконко Билдинг“ – АД, София, със
съдебен адрес бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5,
„Болгарпродукт“ – АД, Хасково, Северна индустриална зона „Димитровградско шосе“, „Алфаком“ – АД, Хасково, Северна индустриална зона,
„Комерс Инвест“ – ООД, Хасково, бул. Георги
Сава Раковски 24, вх. Б, ет. 6, ап. 36, и Бонка
Стоянова Маринова от София, ж.к. Младост 4,
бл. 422, вх. А, ет. 3, ап. 11, да се явят в съда
на 13.10.2014 г. в 14 ч. като кредитори по ч.т.д.
№ 95/2014 г., заведено от „София Понтфолио
Б.В.“ – Амстердам, и „Ти Би Ай Банк“ – АД,
София, за иск по чл. 679 ТЗ.
6176
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 454/2013 г., насрочено за 18.12.2014 г.
от 10,30 ч. по предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество иск
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
срещу Минчо Дочев Павлев с постоянен адрес
гр. Троян, област Ловеч, кв. Балкан 26, и Надка
Славчева Павлева с постоянен адрес гр. Троян,
област Ловеч, кв. Балкан 26, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 633 330,77 лв.:
От Минчо Дочев Павлев на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
50 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от тях, представляващи капитала на
„Хелена 666“ – ЕООД, ЕИК 200041465, разпределен в 50 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки, регистрирано на 25.02.2008 г. от
Минчо Дочев Павлев със седалище и адрес на
управление гр. Троян, област Ловеч, кв. Балкан 26.

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

От Минчо Дочев Павлев и Надка Славчева Павлева на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
– 7/8 идеални части от дворно място в гр. Троян, около 321 кв. м, съставляващо парцел VІІІ
с пл. № 2420 в кв. 116 по плана на града, при
граници: улици от две страни, Минко Радев
Корделски, Иван А. Петков, Минко Месечков,
ведно с построените в него: двуетажна масивна
жилищна сграда, застроена на площ 76 кв. м,
и разгърната застроена площ 152 кв. м, заедно
с принадлежащите є: мазе с площ 55 кв. м и
таван с площ 59 кв. м и едноетажна масивна
стопанска сграда с площ 39 кв. м, а съгласно
скица № 18338 от 20.05.2011 г. поземлен имот с
идентификатор 73198.506.138, гр. Троян, община
Троян, област Ловеч, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрена със Заповед
№ РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, намиращ се на административен адрес: гр. Троян
п.к. 5600, ул. Вежен 37, с площ 321 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), при съседи: 73198.506.182, 73198.506.114,
73198.506.139, 73198.506.137, сгради, които попадат
върху имота: сграда 73198.506.138.1 – застроена
площ 76 кв. м, брой етажи – 2, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, и сграда
73198.506.138.2 – застроена площ 39 кв. м, брой
етажи – 1, предназначение – хангар, депо, гараж.
– 7/8 идеални части от апартамент № 12, в
гр. Троян, област Ловеч, в ж.к. Лъгът, на III етаж
от блок 2 във вход В, двустаен, с обща площ
58,56 кв. м, при граници: запад – дворно място,
север – ап. 11 на Йордан Господинов, юг – секция
„Б“, отгоре – апартамент № 16 на Иван Михов, и
отдолу – апартамент № 8 на Ненчо Иванов, заедно
с избено помещение № 12 с площ 4,77 кв. м при
граници на мазето: мазе № 13 на Мария Великова, коридор от три страни и апартамент № 3,
както и 4,77 %  идеални части от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху
държавна земя – парцел I от квартал 156 по плана
на града, а съгласно схема № 18339 от 20.05.2011 г.
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
73198.506.309.9.12, гр. Троян, община Троян, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрена със Заповед № РД-18-11 от
20.04.2007 г. на ИД на АГКК, намиращ се на
административен адрес: гр. Троян, п.к. 5600, ж.к.
Лъгът, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9, разположена
в поземлен имот с идентификатор 73198.506.309
и е с предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива – 1, при съседи:
самостоятелни обекти в сградата на същия етаж:
73198.506.309.9.11, под обекта – 73198.506.309.9.8,
над обекта – 73198.506.309.9.16.
– 7/8 идеални части от лек автомобил марка „Сузуки Витара“ с peг. № ОВ1982АТ, рама
№ JSAETA01C00115575, двиг. № С16А137781, първоначална регистрация – 15.11.1989 г.
– Лек автомобил марка „Фиат купе“ с рег.
№ ОВ9543АК, рама № ZFA175000Р0058244, двиг.
№ 183А10 0 0 09 0 459, п ървонача л на рег ис т рация – 7.05.1998 г.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

– Лек автомобил марка „Рено 19“ с рег.
№ ОВ8397АК, рама № VF1B53Y4509053661, двиг.
№ F3РN706С0 03557, п ървонача лна рег ист рация – 23.10.1993 г.
– Лек автомобил марка „Форд Фиеста“ с peг.
№ OB6369AT, рама № WFOVXXBAJVVM08935,
двиг. RTJ V M08935, п ървонача л на рег ис т рац и я – 3 0 . 0 4 .1 9 9 7 г. , д а т а н а п р и д о б и в а не – 26.03.2007 г.
От Минчо Дочев Павлев на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
– Сумата 24 816,74 лв., преминала по сметка
№ 1715 942649603 01 3 в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Минчо Дочев Павлев.
– Сумата 19 332,77 лв., преминала по сметка
№ IBAN BG 42 BUIN 7770 1063 2399 10 в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Минчо Дочев
Павлев.
– Сумата 11 630,41 лв., преминала по сметка
№ IBAN BG 70 BUIN 9561 1000 0419 92 в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Минчо Дочев
Павлев.
От Надка Славчева Павлева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
– Наличната сума в размер 22,73 лв. към
5.04.2013 г. по банкова сметка № IBAN BG72
СЕСВ 9790 10В7 5570 00, открита на 11.06.2010 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, сметка в
левове, собственост на Надка Славчева Павлева.
– Сумата 9399,82 лв., преминала по сметка
№ 1715 942738848 01 8 в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Надка Славчева Павлева.
– Сумата 3813,74 лв. преминала по сметка
№ IBAN BG 71 RZBB 9155 1072 4430 16 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Надка
Славчева Павлева.
– Сумата 163 887,32 лв., преминала по сметка № IBAN BG 24 FINV 9150 10 BGN 0LC8G в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Надка Славчева Павлева.
– Сумата 39 687,44 лв., преминала по сметка № BG 18 FINV 9150 1000 0216 90 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Надка
Славчева Павлева.
– Сумата 1189,80 лв., преминала по сметка
№ IBAN BG 23 FINV 9150 1004 3996 95 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Надка
Славчева Павлева.
От Минчо Дочев Павлев и Надка Славчева Павлева на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 13 500 лв. по пазарна стойност от продажбата на апартамент № 12, двустаен,
със застроена площ 57,02 кв. м, при граници:
изток – дворно място и ап. № 11 на Николай
Атанасов, запад – дворно място, север – aп. № 11
на Николай Атанасов и стълбище, юг – секция
„Д“, отгоре – ап. № 15 на Христо Милев, отдолу – ап. № 9 на Тота и Минко Ганковски, заедно с
принадлежащото му избено помещение № 12, при
граници: изток – мазе № 13 на Стойко и Лидия
Стойкови, запад – дворно място, север – секция
„Ж“, юг – мазе № 11 на Николай Атанасов, отгоре – ап. № 1 на Роза Цанкова, заедно с припадащите му се 6,86 % идеални части от общите части
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на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху държавен поземлен имот, съставляващ
парцел 1 в кв. 156 по плана на гр. Троян.
– Сумата в размер 63 000 лв. по пазарна
стойност от продажбата на апартамент № 6 със
застроена площ 83,76 кв. м, състоящ се от две
спални, дневна, столова, баня и клозет, в гр. Троян, област Ловеч, адрес: ж.к. Лъгът, бл. 11, вх.
В, на ІІІ етаж, и сградата на ЖСК „Хисар“ 2,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 73198.506.457.3.6 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Троян,
одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г.
на изп. директор на АГКК, който самостоятелен
обект е с предназначение – жилище, апартамент,
и се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор № 73198.506.457,
п ри съседни самостоя телни обек т и: на същия етаж – имот № 73198.506.457.3.5, под обекта – имот №73198.506.457.3.3, и над обекта – имот
№ 73198.506.457.3.9, ведно с прилежащите към
апартамента таванско помещение № 6 при съседи: изток – улица, запад – коридор, север – таван
№ 5, юг – таван № 7, отдолу – апартамент № 14,
отгоре – покрив, както и мазанско помещение
№ 6 при съседи: изток – мазе № 7, запад – дворно
място, север – ЖСК „Хисар 3“, юг – коридор,
отгоре – ателие, а също и 6,26 % идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж върху държавна земя – поземлен
имот с идентификатор № 73198.506.457.
– Сумата в размер 39 200 лв. по пазарна
стойност от продажбата на апартамент № 30,
със застроена площ 55,60 кв. м, намиращ се в
гр. Троян, област Ловеч, с адрес: ул. Хан Аспарух 19, на 8 етаж, състоящ се от дневна, спалня,
кухня и сервизни помещения, представляващ
самостоятелен обект в сграда, с предназначение – жилище, апартамент, и с идентификатор
№ 73198.501.384.3.30 – по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11, издадена на 20.04.2007 г. от
изп. директор на АГКК, който самостоятелен
обект се намира в сграда с идентификатор
№ 73198.501.384.3, построена върху поземлен
имот с идентификатор № 73198.501.384, при граници и съседи на имота: на същия етаж – имот
№ 73198.501.384.3.31, и имот № 73198.501.384.3.29,
под обекта – имот № 73198.501.384.3.26, и над
обекта – имот № 73198.501.384.3.34, ведно с мазе
№ 15 със застроена площ 3 кв. м при граници и
съседи: улица, коридор, м. З. Флоров, м. П. Дръндев, отгоре – апартамент № 1 на Т. Паскулев, и
отдолу – мази, както и прилежащите му 2,66 %
идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор № 73198.501.384.
– Сумата в размер 7700 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Мерцедес 500СЛ“ с рег. № ОВ2455А Х, рама
№ WDB1290661F816320, двиг. № 1996012000660Е10,
първоначална регистрация – 12.10.1990 г., дата на
продажба – 2.06.2010 г.
– Сумата в размер 4800 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„БМВ 525 ТДС“ с рег. № ОВ0 022 А Х, рама

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

№ WBADF81050ВТ05945, двиг. № 256Т128908663,
първоначална регистрация – 18.04.1997 г., дата на
продажба – 15.12.2010 г.
– Сумата в размер 3500 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Тойота К арина“ с рег. № ОВ5530А Х, рама
№ SB153ABK00E160601, двиг. № 4АU211842, първоначална регистрация – 31.05.1996 г., дата на
продажба – 7.12.2010 г.
– Сумата в размер 5800 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил марка „Ауди 100“ с
рег. № ОВ7979АС, рама № WAUZZZ4AZPN027791,
двиг. № A A R105075, първоначална регистрация – 8.12.1992 г., дата на продажба – 19.12.2007 г.
– Сумата в размер 4300 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил марка „БМВ
318ИС“ с рег. № ОВ0751АМ, рама № WBABE5
1030ЕК46773, двиг. № 184S103957559, първоначална регистрация – 22.07.1992 г., дата на продажба – 11.06.2008 г.
– Сумата в размер 5650 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил марка „Ауди
Б4“ с рег. № ОВ3611 АМ, рама № 2798М056,
д ви г. № 2798М057, п ървонача л на рег ис т рация – 1.01.1992 г., дата на продажба – 15.09.2005 г.
– С у мат а в ра змер 54 0 0 л в. по па з арна
стойност от продажбата на мотоциклет марка
„Сузуки ГСХ Р600“ с рег. № ОВ 1809В, рама  
№ JS1GN7 DA162102829, д ви г. № N732108425,
първоначална регистрация 13.04.2006 г., дата на
продажба – 27.06.2008 г.
– Сумата в размер 1900 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка „Рено Туинго“ с рег. № ОВ3054А Х, рама
№ VF1C0630510627584, двиг. № G3GА700А086317,
първоначална регистрация – 1.09.1993 г., дата на
продажба – 18.12.2009 г.
– Сумата в размер 3300 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка „Форд Ескорт“ с рег. № ОВ3982А Х, рама
№ W F0A X XGCA ASE120I3, двиг. № SЕ12013.
първоначална регистрация – 21.06.1995 г., дата
на продажба – 22.02.2008 г.
– Сумата в размер 2700 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил марка „Пежо 206“
с рег. № ОВ0263АT, рама № VF32CRFRE40928639,
двиг. № 10LН020110351, първоначална регистрация – 2.06.2000 г., дата на продажба – 2.05.2010 г.
– Сумата в размер 3750 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Рено Меган“ с рег. № ОВ8246АК, рама № VF1
EA0F0G16899742, двиг. № K7M A702DD44483,
първоначална регистрация – 22.09.1997 г., дата
на продажба – 29.08.2007 г.
– Сумата в размер 3600 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Рено Меган“ с рег. № ОВ0204АТ, рама № VF1
EA0G0C17792466, двиг. № F3RP7961010751, първоначална регистрация 17.08.1998 г., дата на
продажба – 20.07.2009 г.
От Минчо Дочев Павлев на основание чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ:
– Сумата в размер 9000 лв., предоставени
през 2002 г. срещу лихва на Надежда Василева
Макариева.
– Сумата в размер 2500 лв., предоставени
през 2002 г. срещу лихва на Маргарита Любенова
Петрова.
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– Сумата в размер 1700 лв., предоставени през
2006 г. срещу лихва на Стефан Банчев Банчевски.
– Сумата в размер 4500 лв., предоставени през
2007 г. срещу лихва на Стефан Банчев Банчевски.
– Сумата в размер 800 лв., предоставени през
2007 г. срещу лихва на Стою Минков Генешки.
– Сумата в размер 1000 лв., предоставени през
2007 г. срещу лихва на Цветомир Дулев Ралков.
– Сумата в размер 500 лв., предоставени през
2008 г. срещу лихва на Мирослав Димчев Лучев.
– Сумата в размер 200 лв. предоставени през
2009 г. срещу лихва на Красимира Мирчева
Данова.
– Сумата в размер 3800 лв., предоставени през
2010 г. срещу лихва на Радка Атанасова Стоянова.
На основание чл. 29 ЗОПДИППД третите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото, могат да встъпят в делото, като в двумесечен срок считано от датата
на съобщението предявят съответния иск пред
първата инстанция.
6342

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Асоциация на Вещите Лица и ЕКспертите“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички
членове на сдружението на 28.10.2014 г. в 17 ч.
на адреса на управление на сдружението: София,
ул. Пиърс О’Махони 10, ателие 3, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението; 2. освобождаване от
отговорност на управителния съвет на сдружението; 3. промяна в дейността на сдружението – от
частна полза в обществена полза; 4. промяна в
членския състав на сдружението; 5. промени в
състава на управителния съвет на сдружението;
6. промяна и актуализация на устава на сдружението; 7. разни. Поканват се всички членове
на сдружението или упълномощените от тях
лица да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание на сдружението, ще бъдат на
разположение на членовете в седалището на
сдружението.
6111
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на АПН
свиква общо събрание на 29.10.2014 г. в 17 ч. на
адрес: София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на АПН през 2013 – 2014 г.;
2. отчет за финансовото състояние на АПН за
2013 – 2014 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6117
24. – Управителният съвет на дружество
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛ Н Ц сви к ва г од и ш но о т че т но -и з б орно
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събрание на 31.10.2014 г. в 9,30 ч. в салона на
Дом-паметника на военноинвалидите на ул.
Христо Белчев 21, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за дейността на
управителния съвет на дружеството за периода
от 1.01.2010 г. до 30.10.2014 г.; 2. изслушване и
приемане на финансово-счетоводния отчет за
периода от 1.01.2010 г. до 30.10.2014 г.; 3. изслушване и приемане на отчета за дейността на
контролния съвет за периода от 1.01.2010 г. до
30.10.2014 г.; 4. избор на председател на дружеството и председател на КС на същото; 5. избор
на членове на УС на дружеството; 6. избор на
членове на КС на дружеството; 7. избор на делегати за участие в отчетно-изборното събрание
на СВВП за периода 2015 – 2020 г. (според определената квота за дружеството); 8. разглеждане
и приемане на план-програма за работата на
управителния съвет на дружеството за периода
2015 – 2020 г.; 9. приемане на молби за членство
в дружеството; 10. отчисляване на членове на
дружеството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4; 11.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
6126
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на ръководител полети Булатка,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от
устава на БАРП Булатка свиква общо събрание
на 31.10.2014 г. в 10 ч. в София, бул. Брюксел 1,
в сградата на ДП РВД, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на УС на БАРП Булатка;
2. промени в устава на БАРП Булатка; 3. отчет
на дейността на организационния комитет за
подготовка и провеждане на световна конференция на IFATCA в София, България, април
2015 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6110
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация „Муковисцидоза“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 18,
ал. 2 от устава на сдружението свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 8.11.2014 г. в 10,30 ч. в София, ул. Здраве
2, аулата на СБАЛАГ „Майчин дом“ – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС за 2013 г.; 2. избор на нов УС на сдружението;
3. промяна на дейността на сдружението – от
частна полза в обществена полза; 4. промени в
целите на сдружението и средствата за тяхното
постигане; 5. промени в устава на сдружението и
привеждането му в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 6. разни. Писмените материали по
въпросите от дневния ред са на разположение на
адреса на управление на сдружението.
6103
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Олимпик Фехтовален клуб“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 3 от устава
свиква извънредно общо събрание на 12.11.2014 г.
в 18 ч. в София, ж.к. Овча купел 2, бл. 19А, ап.
16, при следния дневен ред: 1. вземане на реше-
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ние за изменение на начина и реда за свикване
на общо събрание на сдружението, като вместо
по досегашния начин – чрез покана, обявена
в „Държавен вестник“, общото събрание да се
свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки
един от членовете на сдружението; 2. вземане
на решение за намаляване броя на членовете на
управителния съвет от петима на трима; 3. вземане
на решение за избор на нов управителен съвет;
4. вземане на решение за изменение устава на
сдружението съгласно настъпилите промени; 5.
разни. Поканват се всички членове или писмено
упълномощени техни представители да присъстват
на общото събрание. На основание чл. 16, ал. 1,
изр. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на
кворум събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
колкото и членове да се явят.
6116
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по тенис на маса „Академик“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
13.11.2014 г. в 15,30 ч. в София, район „Слатина“,
кв. Гео Милев, бл. 3Б, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. промени в устава на
сдружението; 3. промени в ръководните органи
на сдружението. Писмените материали, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6112
Боряна Живкова Костова – ликвидатор на
сдружение „Мила Родино“, София, на основание
чл. 26 във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.11.2014 г. в 10 ч. в София,
район „Триадица“, НДК, пл. България № 1, зала
12, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
встъпителния и заключителния баланс на сдружението в ликвидация и пояснителния доклад
на ликвидатора и решение за разпределение на
останалото имущество; проект за решение – ОС
приема встъпителния и заключителния баланс на
сдружението в ликвидация и пояснителния доклад
на ликвидатора и решение за разпределение на
останалото имущество; 2. изслушване на доклада
на ликвидатора; освобождаване на ликвидатора
от отговорност; проект за решение – ОС приема
доклада на ликвидатора и освобождава ликвидатора от отговорност; 3. заличаване сдружението;
проект за решение – ОС приема решение за заличаване на сдружението. Писмените материали
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението.
6119
46. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по ревматология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.11.2014 г. в 14 ч. в
София, ул. Урвич 13, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружеството 2009 – 2013 г.;
2. финансов отчет; 3. промяна в т. 15.3 в устава
на дружеството; 4. избор на ръководство на дружеството; 5. избор на ревизионна комисия. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6163
1. – Управителният съвет на Международната академия по българознание, иновации и
култура (МАБИК), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на МАБИК свиква
общо събрание на сдружението на 10.12.2014 г.
в 9,30 ч. в заседателната зала на Федерацията
на независимите синдикати от строителството
(ФНСС) на бул. Христо Ботев 71, при следния
дневен ред: 1 отчет за дейността на МАБИК за
периода 2009 г. – м. ноември 2014 г.; 2. персонални промени в състава на ръководните органи
на управление; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе един час по-късно, на същото
място, на същата дата и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на сдружението – бул.
Христо Ботев 71, ет. 3.
6113
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски клуб „Юлен“, Банско, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 15.11.2014 г. в 10 ч. в гр. Банско,
ул. Пирин 94, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. избор на членове на управителния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят. Писмените материали са на разположение на членовете в офиса
на сдружението.
6100
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Европейски информационен и консултантски
център – БГ региони“, Благоевград, на основание
чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.11.2014 г. в
16,30 ч. в конферентна зала на ТПП – Благоевград, на следния адрес: Благоевград, ул. Тодор
Александров 23, ет. 6, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на „Европейски информационен и консултантски център – БГ региони“
за периода 1.01. – 1.11.2014 г. от управителния
съвет и контролния съвет на сдружението; 2.
обсъждане на промени в устава на сдружението;
3. избор на управителни органи на сдружението;
4. разни. Общото събрание се счита за законно
и може да взема валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на
сдружението.
6104

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

35. – Най-възрастният член на сдружение с
нестопанска цел „Ложа „Морска звезда“ Ориент
Варна“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 66 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението
на 27.10.2014 г. в 18,30 ч. във Варна на адрес бул.
Владислав Варненчик 281, ет. 3, при следния дневен ред: 1. избиране на нов Майстор на ложата;
2. промяна на адреса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на заседанието брой членове.
6105
167. – Върховният управителен съвет на Асоциацията на българите по света (АБС) – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, т. 8 и § 1
от заключителните разпореждания от устава
на АБС кани своите членове да присъстват на
общо събрание на асоциацията на 1.11.2014 г. в
13 ч. в актовата зала на хотел „Персей“, Вар
на, при следния дневен ред: 1. преобразуване
на асоциацията от дружество в частна полза в
дружество в общественополезна дейност на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17, т. 8 и § 1
от заключителните разпореждания от Устава на
АБС при запазване на името на асоциацията; 2.
приемане на устав на АБС; 3. разни. В случай че
няма кворум, събранието ще се проведе с един
час по-късно от обявения.
6125
1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество Погледец – Бистрица“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.11.2014 г. в 18 ч. в София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Шопско хоро 1, салон на
читалище „Св. Цар Борис I“, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на сдружението за
периода 2010 – 2014 г.; 2. вземане на решение за
промяна в устава на сдружението, както следва: промяна на наименованието на сдружение
„Туристическо дружество Погледец – Бистрица“;
допълване на целите на сдружението; поставяне
на допълнителни изисквания към членовете
на управителния съвет; определяне на размера
на първоначалната вноска за бъдещи членове,
както следва: първоначална вноска за бъдещи
членове – 5 лв.; ежегоден членски внос: за деца и
пенсионери – 5 лв., за всички останали – 10 лв.;
3. избор на нов председател на управителния съвет
и представляващ сдружението; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. разни. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание лично
или чрез представител. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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