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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с
Постановление № 107 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен
съд от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 след думите „отказване и прекратяване“ се добавя „условията и редът за
временно или еднократно предоставяне на
посреднически услуги по заетостта в Репуб
лика България, както и“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „Посредническата дейност“ се добавя „по ал. 1“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Посредническа дейност могат да
осъществяват лица, наричани по-нататък „посредник“, които имат право да предоставят
посреднически услуги по заетостта съгласно:
1. българското законодателство или законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в
Република България и са регистрирани по
реда на наредбата;
2. законодателст вото на д ру га държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези
услуги временно или еднократно в Република
България.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Посредническа дейност по наемане
на работа се извършва:
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1. от лицата по чл. 3, т. 1 след регистрация в Агенцията по заетостта и издаване на
удостоверение за регистрация от министъра
на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице;
2. от лицата по чл. 3, т. 2 след предварително уведомяване на министъра на труда и
социалната политика или упълномощено от
него длъжностно лице.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Действието на регистрацията
за извършване на посредническа дейност по
наемане на работа е безсрочно.
(2) Правото по регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически
лица, освен в случаите на вливане, сливане,
разделяне, отделяне, промяна на правната
форма на лицето, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето,
на което се прехвърлят или преотстъпват
правата, отговаря на условията за вписване
в регистъра.“
§ 6. В чл. 7 след думите „по чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“ и след думите
„приложение № 1“ се поставя запетая и се
добавя „съответно приложение № 1а“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 от Закона
за насърчаване на заетостта към датата на
подаване на заявлението;“
б) точки 3 и 4 се отменят;
в) точка 5 се изменя така:
„5. уникален идентификационен номер за
вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на личните данни, воден
от Комисията за защита на личните данни;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по чл. 7 лицата, които
имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за
насърчаване на заетостта, съобразно законодателството на държавата по регистрация;
2. копия на документи, удостоверяващи
правото на лицата да предоставят посреднически услуги по заетостта, издадени от държава – членка на Европейския съюз, или от
друга държава – страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария;
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3. уникален идентификационен номер за
вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на личните данни, воден
от Комисията за защита на личните данни;
4. списък на физическите лица, наети да
извършват посредническа дейност по наемане
на работа на територията на Република България, съдържащ данни за завършено средно
или висше образование;
5. списък на физическите лица, наети да
извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци на територията
на Република България, съдържащ данни за
наличието на трудов стаж не по-малко от 3
години в областта на морския транспорт.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Документите по ал. 3, т. 1 и 2 се прилагат и в официален превод на български език.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Създава се ал. 6:
„(6) За отразяване на промяната в обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 лицата подават
ново заявление по чл. 7 в срок 10 дни от настъпване на промяната. Към заявлението се
прилага и договор за преобразуване или план
за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за
наследници, от които е видно съгласието за
прехвърляне или преотстъпване на правата
по регистрацията или по поемането им.“
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „длъжностно лице
издава“ се добавя „на лицата по чл. 3, т. 1“.
2. В ал. 2 думите „за срок 5 години“ се
заличават.
3. В ал. 4 след думите „по чл. 3“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1“.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Удостоверението по ал. 1 се преиздава
в срок 14 дни от датата на уведомяване:
1. когато лицата по чл. 3, т. 1 уведомят
писмено Агенцията по заетостта при промяна
на вписаните в удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност
наименование и/или седалище и адрес на
управление;
2. в случаите по чл. 16.
(6) В случаите по чл. 6, ал. 2 се издава ново
удостоверение за регистрация за извършване
на посредническа дейност по наемане на работа в срок 14 дни от датата на уведомяване.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „издадените удостоверения“ се добавя „на лицата по чл. 3, т. 1“;
б) точка 2 се отменя;
в) създава се т. 3:
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„3. лицата по чл. 3, т. 2, които са уведомили,
че ще предоставят временно или еднократно
посреднически услуги по заетостта на територията на Република България;“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 и 5 след думите „по чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 1“;
б) точка 7 се отменя;
в) създава се т. 8:
„8. други.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В регистъра по ал. 1, т. 3 се вписват:
1. данните за регистрация в търговски
или друг публичен регистър, включително
документ, издаден от съответната държава – членка на Европейския съюз, или от
друга държава – страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария, с които
се удостоверява правото на лицата по чл. 3,
т. 2 да предоставят посреднически услуги по
заетостта в държавата, в която са установени;
2. адресът на управление на лицето;
3. адресът за кореспонденци я с лицето – електронна поща и телефон;
4. адресът на офис или място за извършване
на дейността на територията на Република
България;
5. името на представляващия лицето;
6. териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги по заетостта;
7. срокът на еднократното или временното
предоставяне на услугите по заетостта.“
4. В ал. 4 думите „и по ал. 3, т. 4 – 6“ се
заличават.
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Вписванията по ал. 2 и 3 се заличават
при прекратяване на регистрацията по чл. 15,
ал. 1 или след изтичане на срока за временно
или еднократно предоставяне на услуги по
заетостта от лицата по чл. 3, т. 2.
(6) Към регист ри те по а л. 1, т. 1 и 3
Агенцията по заетостта създава и поддържа
електронна база данни за регистрираните
посредници, включваща и електронен вариант на документите по чл. 7, 8, чл. 10, ал. 1,
чл. 13, чл. 14, ал. 1, чл. 14а, ал. 1, чл. 16, 18а,
чл. 24, ал. 1 и чл. 26.“
§ 10. В чл. 12, ал. 1 думите „на чл. 29
от Закона за насърчаване на заетостта и на
чл. 3, 7, 8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 3 и чл. 23,
ал. 2“ се заменят с „на чл. 27а, ал. 1 и чл. 29
от Закона за насърчаване на заетостта и на
чл. 3, 7, 8, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 3“.
§ 11. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Посредникът уведомява писмено Агенцията по заетостта, когато за определен период няма да извършва посредническа
дейност по наемане на работа.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се вписват
в регистъра по чл. 11, ал. 2 и в списъка по
чл. 18, т. 1.“
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§ 12. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание за нарушение на чл. 28,
ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за насърчаване на
заетостта или на чл. 6, ал. 2, чл. 20, 22а, чл. 23,
ал. 1, чл. 24, 25, чл. 26, ал. 1 и 3, чл. 27, 29,
30, чл. 31, ал. 2, чл. 32, 35, 36 и 37;“.
2. Създават се т. 5 – 7:
„5. посредникът има влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 79, ал. 1 и 2 ЗНЗ;
6. посредникът има влезли в сила три или
повече наказателни постановления за налагане на административно наказание по чл. 81,
ал. 2 ЗНЗ в период три години;
7. посредникът е представил неверни данни
или документи с невярно съдържание, които
са послужили като основание за регистрация
или за вписване на промени в нея.“
§ 13. В чл. 16 думите „на срока“ се заличават.
§ 14. Член 17 се отменя.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думата „ежемесечно“
се заличава.
2. Точка 2 се отменя.
3. Създава се т. 4:
„4. посредниците, уведомили, че временно
или еднократно ще предоставят посреднически услуги по заетостта на територията на
Република България.“
§ 16. Създава се глава втора „а“:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

РЕД ЗА ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ
УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Чл. 18а. (1) В случаите на предоставяне на
посреднически услуги по заетостта временно
или еднократно на територията на Република
България лицата по чл. 3, т. 2 предварително
уведомяват за това министъра на труда и
социалната политика или упълномощено от
него длъжностно лице чрез писмено уведомление по образец съгласно приложение № 4.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в
Агенцията по заетостта в срок 14 дни преди
започване на предоставянето на посредническите услуги по заетостта.
(3) В уведомлението по ал. 1 лицата посочват:
1. данните за регистрация в търговски или
друг публичен регистър, включително документ, издаден от съответната държава – членка
на Европейския съюз, друга държава – страна
по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация
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Швейцария, с които се удостоверява правото на лицата да предоставят посреднически
услуги по заетостта в държавата, в която са
установени;
2. адреса на управление на лицето;
3. а д р е с а з а кор е спон ден ц и я с л и це то – електронна поща, телефон, факс;
4. адреса на офис или мястото за извършване на дейността на територията на Република
България;
5. името на представляващия лицето;
6. посредническите услуги по заетостта,
които ще предоставят на територията на Република България;
7. териториалния обхват на посредническите услуги по заетостта;
8. срока за предоставяне на посредническите услуги по заетостта.
(4) Към уведомлението по ал. 1 се прилага официален превод на български език
на документа, издаден от съответната държава – членка на Европейския съюз, друга
д ърж а ва – с т ра на по Споразу мен ие т о за
Европейско икономи ческо п рост ранст во,
или от Конфедерация Швейцария, с който
се удостоверява правото на лицето по чл. 3,
т. 2 да предоставя посреднически услуги по
заетостта в държавата, в която е установено.
(5) Информацията за лицата по чл. 3, т. 2
се вписва в регистъра по чл. 11, ал. 1, т. 3.
Чл. 18б. За случаите по чл. 18а, ал. 1 Агенцията по заетостта уведомява Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ в срок 3
дни от датата на подаване на уведомлението.“
§ 17. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Посредникът предоставя в Агенцията
по заетостта информация за обявените при
него свободни работни места и за работните
места, които вече са заети или е отпаднала
необходимостта за намиране на кандидат по
реда на чл. 28, ал. 9, т. 1 и 2 ЗНЗ.“
§ 18. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) При реклама и/или публикуване на
обяви за работа посредникът обявява номера,
под който е регистриран за извършване на
посредническа дейност. Посредникът рекламира и/или публикува обяви за работни
места само в случаите, когато има сключен
посреднически договор с работодател и заявени свободни работни места.“
§ 19. В чл. 23, ал. 2, т. 1 след думите „данни
за посредника“ се поставя запетая, добавя се
„включително за лицето, упълномощено да
подпише договора от името на посредника“
и се поставя запетая.
§ 20. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Посредникът води електронен
регистър на търсещите и устроените на работа лица.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронната база данни на Агенцията по заетостта
и съдържа най-малко следната информация:
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1. име и ЕГН на търсещото работа/устроеното на работа лице;
2. образование и професионална квалификация на търсещото работа лице;
3. номер и дата на сключения посреднически договор;
4. име, ЕИК и адрес на работодателя;
5. длъжност, на която лицето е наето на
работа;
6. данни за сключения трудов договор.“
§ 21. Член 26а се отменя.
§ 22. Заглавието на раздел III „Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина“
се изменя така:
„Раздел III
Посредническа дейност по наемане на работа
в други държави“.
§ 23. В чл. 29, ал. 1 думите „чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава“ се заменят с „друга държава
съобразно националното є законодателство“.
§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Посредникът насочва и подпомага
т ърсещ и те рабо та лица за започване на
работа в друга държава съгласно условията
на посреднически договор, сключен с чужд
работодател.
(2) Посредникът съхранява в оригинал и
в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с чужд
работодател.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към сключения посреднически договор
посредникът съхранява копие и официален
превод на български език на документ за
регистрация на чуждестранния работодател,
съдържащ правния му статут, седалище и
адрес на управление, предмет на дейност,
лицата, които го управляват и представляват, и копие на разрешението за наемане на
работа на чужденци, когато такъв документ
се изисква от действащото законодателство
на приемащата държава.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. информация за мястото на работа.“
§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „За изпълнението на
всеки регистриран посреднически договор
посредникът представя в Агенцията по заетостта“ се заменят със „За изпълнението на
всеки посреднически договор, сключен с чужд
работодател, посредникът съхранява“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 27. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа
като моряци съгласно условията на посреднически договор, сключен с корабопритежател.
(2) Посредникът съхранява в оригинал и
в официален превод на български език всеки
посреднически договор, сключен с корабопритежател.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Към сключения посреднически договор
посредникът съхранява декларация на корабопритежателя, че той разполага със система
за защита на моряците от изоставяне в чужди
пристанища. Декларацията се съхранява в
заверено копие, а в случаите, в които не е
съставена на български език – и в официален
превод на български език.“
§ 28. В чл. 36 ал. 1 се отменя.
§ 29. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(1) За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с корабопритежател,
посредникът съхранява списък на изпратените
на работа моряци.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. Глава четвърта „Регистрация на посреднически договори“ с чл. 39 и 40 се отменя.
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ може да получава чрез Министерството на външните работи информация
за легитимността на чуждите работодатели,
включително корабопритежатели, сключили
посреднически договор с посредник в Репуб
лика България.“
§ 33. Приложение № 1 към чл. 7 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 7

Вх. № ...............

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ
НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.

От

2.

Представляван от:

3.

Търговска регистрация: ЕИК №…………...........................................................…..………….……………………………………

4.

Седалище и адрес на
управление: (съгласно
търговската регистрация)

5.

Адрес за кореспонден- Гр./с. ……………............................................…......................…………..…………………………...
ция:
Община ...........................................................................................................................
Област ...................................................................…………………………………………………….
Държава ..............................................................………………………………………………………
Ул./кв./ж.к. ………...........................................................………………………………… № ...
бл. …………… ет. …………… ап. ……………
Телефон за контакти/
факс:
……..........................................................……………………………………………………………………..
e-mail:
………............................................................…………………………………………………………………..

(физическо лице, юридическо лице, ЕТ – съгласно търговската регистрация)
(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
6.

Идентификационен
номер на удостоверението за вписване в
рег ист ъра по ч л. 10,
ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:

Гр./с. ……………............................................…......................……………………..………………...
Община ..................................................................…………………………………………………….
Област ................................................................………………………………………………………
Ул./кв./ж.к. ………………..............................................................……………………… № ...
бл. …………… ет. …………… ап. ……………
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7.

Име, презиме и фами- 1.
лия на наетите лица,
които ще извършват 2.
посредническа дейност
3.
по наемане на работа
4.

8.

Териториален обхват на  за Република България;
посредническата дей-  за други държави;
ност, която заявителят  за моряци.
желае да извършва*

9.

Посредническ и услу-  информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на раги, които посредникът
ботодателите;
желае да предоставя**  психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 насочване към обучение на възрастни;
 насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго
населено място в страната или в други държави.

10. Адрес на офиса/офисите на територията на
Реп у бл и к а Бъ л гари я
за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа

Гр./с. .................................................................………………………………………………………...
Община .................................................................…………………………………………………….
Област ..................................................................………………………………………………………
Ул./кв./ж.к. ...............................................................……………………………………. № …..
бл. ……….. ет. …………. ап. ……...……
Тел./факс: .......................................

11. Приложени докумен-  копие на документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
ти***
 документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 от
Закона за насърчаване на заетостта към датата на подаване на заявлението;
 уникален идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, воден от Комисията
за защита на личните данни;
 нотариално заверени копия на документите за завършено средно или
висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3, т. 1 и на наетите лица, които ще извършват
посредническа дейност по наемане на работа;
 нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на морския
транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото
лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват посредническа
дейност по наемане на моряци;
 заверено копие на действащ, вписан по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса
на труда колективен трудов договор, сключен между синдикалната организация и установен в Република България корабопритежател, в който
се съдържат клаузи относно правото на организацията да извършва
посредническа дейност по наемане на български моряци на работа на
кораби, които плават под българско знаме, самостоятелно или чрез
търговско дружество, когато заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско дружество, в което синдикалната
организация има управляващо мнозинство.
12. Заявител:

...........................................................................................................................................
(име, подпис, печат)

13. Дата:

……………………………….......................................................................…………………………….....

Забележки:
* Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.“

§ 34. Създава се приложение № 1а към чл. 7:
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„Приложение № 1а
към чл. 7
Вх. № ……………

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ
НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – СТРАНА ПО
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ НА
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
1.

От

2.

Представляван от:

3.

Документ, издаден от
държава – членка на
Европейския съюз, или
друга държава – страна
по Споразумението за
Европейско икономи- ……………..............................................................………………………………………………………….
че ско п р о с т ра нс т во, ………………….............................................................…………………………………………………….
(№ и вид на документа)
или от Конфедерация
Ш в ей ц ари я , у до с т о веря ва щ п ра во т о на
лицето да предоставя
посреднически услуги
по заетостта в държавата, в която е установено

4.

Седалище и адрес на
управление
(съгласно регистрацията в търговски или
друг публичен регистър в
съответната държава):

5.

Адрес за кореспонден- Държава: ..................................................……….......…………………………………………………….
ция:
Гр./с. ..............................................................................................................................
Община ...........................................................................................................................
Област ............................................................................................................................
Ул. (кв.) ............................................................................................................... № ..........
бл. .......... ет. .......... ап. ..........
Телефон/факс:
...........................................................................................................................................
е-mail:
............................................................................................................................................

6.

Идентификационен
номер на удостоверението за вписване в
рег ис т ъра по ч л. 10,
ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:

7.

Име, презиме, фамилия на наетите лица,
които ще извършват
посредническа дейност
по наемане на работа
в Република България

8.

Териториален обхват на
посредническата дейност, която заявителят
желае да извършва*

9.

Посредническ и услуги, които посредникът
желае да предоставя**

(физическо лице, юридическо лице – съгласно регистрацията)
(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

Държава: ...............................................……….......…………………………………………………….
Гр./с. ...............................................................................................................................
Община .............................................................................................................................
Област ...........................................................................................................................
Ул. (кв.) ............................................................................................................... № ..........
бл. .......... ет. .......... ап. ..........

1.
2.
3.
4.
за Република България;
за други държави;
за моряци.
информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на
работодателите;
психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
насочване към обучение на възрастни;
насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго
населено място в страната или в други държави.
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10. Адрес на офиса/офисите на територията на
Реп у бл и к а Бъ л гари я
за извършване на посредническа дейност
по наемане на работа

Гр./с. ..............................................................................................................................
Община .........................................................................................................................
Област ............................................................................................................................
Ул. (кв.) ж.к. .................................................................................................... № ..........
бл. .......... ет. ............. ап. ..............
Тел./факс .........................................

11. Приложени докумен
ти ***

документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 27а, ал. 1, т. 1 – 3
от Закона за насърчаване на заетостта съобразно законодателството
на държавата по регистрация, с приложен официален превод на български език;
копия на документи, удостоверяващи правото на заявителя да предоставя
посреднически услуги по заетостта, издадени от държава – членка на
Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация
Швейцария, с приложен официален превод на български език;
уникален идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, воден от Комисията
за защита на личните данни;
списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България,
съдържащ данни за завършено средно или висше образование;
списък на физическите лица, наети да извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци на територията на Република
България, съдържащ данни за наличието на трудов стаж не по-малко
от три години в областта на морския транспорт.

12. Заявител:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(име, подпис, печат)

13. Дата:

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

Забележки:
*
Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.“

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

„Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
УДОСТОВЕРЕНИЕ
На основание чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 5, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета с Постановление № 107 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 52 от
2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 88 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.)
РЕГИСТРИРАМ
под № ........... от ............ г.
...................................................................................................................................................................................................
със седалище гр. (с.) ........................................................................................................................................................,
адрес на управление: ул. (ж.к.) .......................................................................................................... № ..................,
бл. ................., вх. ..................., ап. ............................, ЕИК .........................................................................................
да извършва посредническа дейност по наемане на работа за ............................................………..,
(Република България, други държави, моряци в съответствие с Морската трудова конвенция
от 2006 г.)
като предоставя следните посреднически услуги:
1. ...........................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................................
Регистрацията е безсрочна.
МИНИСТЪР
ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ
НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
(подпис, печат)“.
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§ 36. Приложение № 3 към чл. 39, ал. 5 се отменя.
§ 37. Създава се приложение № 4 към чл. 18а, ал. 1:
„Приложение № 4
към чл. 18а, ал. 1
Вх. № .....................

ДО МИНИСТЪРА
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ
НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно на територията на
Република България
1.

От
(физическо лице, юридическо лице – съгласно регистрацията му)

2.

Представляван от:
(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен
директор)

3.

Документ, издаден от съответ ната д ържава – ч ленка
на Европейския съюз, друга
държава – страна по Споразумението за Европейско
икономическо пространство,
№ и вид на документа …...........................…………………………………………………...
или от Конфедерация Швейцария, удостоверяващ правото на лицето да предоставя
посреднически услуги по заетостта в държавата, в която
е установено

4.

Седалище и адрес на управ
ление
(съгласно регистрацията в
търговски или друг публичен
регистър):

Държава ……..............................................…………………………………………………..
Гр./с. ……………......................................................………………………………………...
Община/област …….....................................……………………………………………….
Ул./кв. ……………………………................................................……………………. № ...

5.

Адрес за кореспонденция:

Държава ……..............................................…………………………………………………..
Гр./с. ……………......................................................………………………………………...
Община/област …….....................................……………………………………………….
Ул./кв./ж.к. ……………………................................................……………………. № ...
бл. …………… ет. …………… ап. ……………

Телефон за контакт/факс:
e-mail адрес:

Тел.: ……………………………….........…… факс: ……............………………………………...
……………………………………...............................................……………………………………..

6.

Териториален обхват на по-  за Република България;
средническите услуги по за-  за други държави;
етост та, които лицето ще  за моряци.
извършва*

7.

Посреднически услуги, които  информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и
лицето ще предоставя**
на работодателите;
 психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 насочване към обучение на възрастни;
 насочване и подпомагане за започване на работа, включително
в друго населено място в страната или в други държави.
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С рок за п редос та вя не на
посредническите услуги по Временно за срок от …………...............…….......…. до ………….......………...***
заетостта
Еднократно на …………….....................................……...………... 20 … г. ****

9.

Адрес на офиса/офисите или
на място за извършване на
посредническа дейност по
наемане на работа на територията на Република България

Гр./с. ...................................................………………………………………………………...
Община ....................................................…………………………………………………….
Област .....................................................………………………………………………………
Ул./кв./ж.к. ……………………................................................……………………. № ...
бл. …………… ет. …………… ап. ……………
Тел./факс …………………...................................................………………………………..

10.

Приложени документи*****  копие на документ, издаден от съответната държава – членка
на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от
Конфедерация Швейцария, удостоверяващ правото на лицето
да предоставя посреднически услуги по заетостта, с приложен
официален превод на български език;
 пълномощно в оригинал, когато уведомлението се подава от
пълномощник.

11.

Уведомител:

…………………………………........................................................……………………………..
(име, подпис, печат)

12.

Дата:

…………………….......................................................……………………………………………..

Забележки:
*
**
***
****
*****

Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническите услуги, които ще се предоставят
на територията на Република България.
Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които ще се предоставят на територията на Репуб
лика България.
Временното предоставяне на услуги на територията на Република България е за период до
6 месеца в рамките на една календарна година.
Посочете конкретна дата за еднократното предоставяне на посреднически услуги на територията на Република България в рамките на една календарна година.
Отбележете с „Х“ документа, който е представен.“

Заключителни разпоредби
§ 38. В Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта, приета с Постановление
№ 259 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. Член 4 се отменя.
2. Член 7 се отменя.
§ 39. В срок до 1 март 2015 г. Агенцията по заетостта създава електронната база данни по
чл. 24, ал. 2.
§ 40. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 20, 21 и 31, които влизат в сила от 1 март 2015 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6586
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 222 на Министерския съвет от 2014 г. за
определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните
работи (ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложението към
член единствен се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 10 думата „административна“ се
заличава.
2. Създава се т. 40:
„40. Директорът на дирекция „Специална
куриерска служба“.“
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6587

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Националната разузнавателна
служба за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 1 000 000 лв. по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. за
неотложни текущи разходи за дейността на
службата до края на 2014 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Директорът на Националната ра
зузнавателна служба да извърши налагащите
се промени по бюджета на Националната
разузнавателна служба за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на директора на Националната
разузнавателна служба.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6560

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
отбранителните способности“ по бюджета
на Министерството на отбраната за 2014 г. с
1 736 312 лв., като от тях:
1. по бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – 189 769 лв.;
2. по бюджетна програма „Управление на
човешките ресурси“ – 42 305 лв.;
3. по бюджетна програма „Сигурност“ –
14 632 лв.;
4. по бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“ – 1777 лв.;
5. по бюджетна програма „Изследвания и
технологии“ – 400 лв.;
6. по бюджетна програма „Военно образование“ – 1 466 479 лв.;
7. по бюджетна програма „Административно управление и осигуряване“ – 20 950 лв.
(2) Със сумата 1 260 908 лв. да се намалят
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 2. За сметка на намалението по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят допълнителни трансфери
за държавните висши военни училища, необходими за финансово подпомагане на тяхната
дейност, за участие в операциите на международните сили и за издръжката на Центъра
за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия, разпределени,
както следва:
1. за Военна академия „Г. С. Раковски“ –
590 132 лв.;
2. за Национален военен университет „Васил Левски“ – 852 415 лв.;
3. за Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“ – 293 765 лв.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Пос
тановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнение на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61,
63, 66, 67 и 72 от 2014 г.), в пореден № 8, в
колона 3 числото „770 750 000 лв.“ се заменя
със „770 274 596 лв.“.
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§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6561

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (НИКК).
Чл. 2. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е
специализиран институт на Министерството
на вътрешните работи за извършване на
експертно-криминалистична дейност, научни
изследвания в областта на криминалистиката
и криминологията и на организационно-методическа дейност.
Чл. 3. (1) Дейността на НИКК се осъществява в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, подзаконовите
нормативни актове, заповедите и указанията
на ръководството на Министерството на
вътр ешните работи, както и с европейското
законодателство и международните договори,
по които Република България е страна.
(2) Дейността на Центъра за експертни
к ри м и н а л ис т и ч н и и з с лед в а н и я (Ц ЕК И)
към НИКК се провежда и в съответствие с
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и
Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“ (ИА БСА).
Раздел II
Основни задачи и дейности
Чл. 4. Научноизследователският инстит у т по кримина листика и к риминологи я
изпълнява следните задачи, произтичащи
от основните дейности на МВР:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

1. осъществяване на експертно-криминалистична дейност в съответствие с нормативната уредба, като събира, изготвя и изследва
вещес т вен и док азат елс т ва и вещес т вен и
доказателствени средства, извършва оценка
на следи;
2. разработване и внедряване на нови
методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни
научни методи и подходи;
3. осъществяване на организационно-методическа дейност и участие в обучението
на експерт-криминалистите от системата
на МВР;
4. извършване на научни изследвания по
противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и безопасността на
движението по пътищата;
5. информационна дейност чрез създаване
на нови АИС, поддържане и актуализация
на Националната дактилоскопна система
(АФИС) и система „ЕВРОДАК“, Националната ДНК база данни и Националната съдебнобалистична колекция (НСБК); осъществяване на международен обмен на данни в
съответствие с нормативната уредба.
Чл. 5. Основните дейности на НИКК за
изпълнение на задачите по чл. 4 са:
1. извършване на криминалистични изследвания в областта на дактилоскопията,
т расолог и я та, ба лист иката, изследването
на документи, фотографията, видеоанализа,
фоноскопията, компютърните технологии,
изследването на електронни и комуникационни устройства, лицевата идентификация,
одорологията, химията, физиката, биологията
и другите естествени науки;
2. провеждане на научни изследвания по
актуални проблеми, свързани с опазването на
обществения ред, обезпечаване безопасността
на движението по пътищата и противодействието на престъпността и предлагане на
компетентните органи на способи за тяхното
решаване;
3. разработване на прогнози за престъпността и другите правонарушения, научнообосновани методик и за превенци я, разкриване и разследване на престъпленията и
усъвършенстване на методите за управление
на полицейската дейност;
4. участие в извършването на огледи на
местопроизшествия и в други процесуални
действия по предвидения в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) ред;
5. осиг у ряване на услови я за под дър жане на добрите лабораторни практики в
криминалистичните изследвания съгласно
националните и международните стандарти;
6. осъществяване на организационно-методическо ръководство, контрол и помощ и
провеждане на дейности за оценка на ква-
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лификацията на експерт-криминалистите в
структурите на МВР;
7. участие в организираните от МВР комплексни проверки на работата на Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) и
областните дирекции на вътрешните работи
(ОДМВР); осъществяване на контрол и провеждане на самостоятелни проверки на регионалните криминалистични лаборатории;
8. участие в организирането и провеждането на курсове за първоначална подготовка на
експерт-криминалисти и специалисти – технически помощници;
9. сътрудничество с Академията на МВР
п ри ос ъщес т вя ва не на п рофесиона л ната
подготовка на курсантите и стажантите и
при организиране на курсове за повишаване
и актуализация на професионалната квалификация и специализация на служителите;
10. провеждане на специализирани курсове
за обучение и повишаване на квалификацията
на експерт-криминалистите от регионалните
криминалистични лаборатории;
11. разработване на монографии, студии,
статии, методическ и у казани я, сборници
и други материали по проблемите на експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността, опазването
на общес т вени я ред и безопаснос т та на
движението;
12. участие в разработването на проекти
за нормативни актове;
13. участие в планирането на необходимата
криминалистична техника, друга апаратура
и материали за осъществяване на експертнокриминалистичната дейност;
14. осиг у ряване на нау чно-тех ни ческа
информация по въпросите на теорията и
практиката на експертно-криминалистичната дейност, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред
и безопасността на движението;
15. поддържане на специализирана научнотехническа библиотека и системно попълване
на нейния фонд;
16. поддържане на връзк и със сродни
нау чноизследователск и инстит у ти, висши
учебни заведения и други организации у нас
и в чужбина.
Раздел III
Устройство и функции
Чл. 6. (1) Структурата на НИКК включва:
1. отдел „Криминалистична техника“;
2. отдел „Физикохимични и биологични
изследвания“;
3. отдел „Цифрови и ком у никационни
технологии“;
4. отдел „Център за полицейски изследвания“;
5. административни звена;
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6. служител по управление и контрол на
качеството (отговорник по качеството).
(2) Центърът за експертни криминалистични изследвания (ЦЕКИ) функционално
обединява експертната дейност, която се
осъществява от отделите по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(3) Отдел „Криминалистична техника“
включва:
1. сектор „Дактилоскопия“;
2. сектор „Трасология и балистика“;
3. сектор „Документни изследвания“.
(4) Отдел „Физикохимични и биологични
изследвания“ включва:
1. сектор „Физикохимия“;
2. сектор „Наркотици“;
3. с ек т ор „Биолог и я, т окси кох и м и я и
морфология“;
4. сектор „ДНК анализи“.
(5) Отдел „Цифрови и комуникационни
технологии“ включва:
1. сектор „Идентификационни изследвания“;
2. сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“;
3. сектор „Изследване на комуникационни
устройства“;
4. с ек т ор „Изс лед ва не на елек т рон н и
устройства“.
(6) Отдел „Център за полицейски изследвания“ (ЦПИ) включва:
1. сек т ор „Прес т ъп нос т и пол и цейско
противодействие“;
2. сектор „Организация и тактика на полицейската дейност“.
(7) А дминистративните звена включват:
1. сектор „Организационно-методическа,
административна и информационно-издателска дейност“;
2. човешки ресурси.
Чл. 7. В своята дейност ЦЕКИ се ръководи
от нормативната уредба и от утвърдена от
директора на НИКК система за управление
в съответствие с изискванията на стандарт
„БДС EN ISO/IEC 17025“.
Чл. 8. (1) Отдел „Криминалистична техника“ извършва криминалистични изследвания
на следи, веществени доказателства и веществени доказателствени средства, разработва
и внедрява нови методи за изследване в
областта на дактилоскопията, трасологията,
балистиката, почерковата и техническата
експертиза на документи; участва в обучението на експерт-криминалистите от МВР и
осигурява условия за поддържане на добрите
лабораторни практики при криминалистичните изследвания съгласно националните и
международните стандарти.
(2) Сектор „Дактилоскопия“:
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1. извършва лабораторна обработка на
веществени доказателства и дактилоскопни
идентификационни изследвания за нуждите
на структурите на МВР и съдебните органи;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност в областта на
дактилоскопията;
3. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
4. обработва материалите на полицейската
регистрация и поддържа централна дактилоскопна картотека;
5. поддържа и използва Автоматизирана
дак т и лоскопна и ден т ификац ионна система (АФИС) с работни станции в ОДМВР
и Главна ди рек ц и я „Грани чна полиц и я“
(ГДГП) – МВР;
6. поддържа и използва системата „ЕВРОДАК“
с работни станции в ГД ГП, дирекция „Миграция“ в МВР и Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет;
7. извърш ва а вт омат изи ра н обмен на
дактилоскопни данни със страните – членки на ЕС, в изпълнение на разпоредбите на
Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР
на Съвета на Европа;
8. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(3) Сектор „Трасология и балистика“:
1. извършва трасологични и балистични
изследвания и експертизи;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност в областта на
трасологията и балистиката;
3. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
4. поддържа Национална съдебнобалист и чна колек ци я от к у рш у ми и г и лзи от
неразкрити престъпления, незаконно притежавани, загубени и откраднати оръжия;
5. изгражда, поддържа и използва Интег рирана балистична идентификационна
система (ИБИС);
6. поддържа оръжейна колекция от огнестрелни, самоделни и други оръжия и боеприпаси, която се използва за извършването
на балистични изследвания;
7. оказва методическа помощ и извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(4) Сектор „Документни изследвания“:
1. извършва криминалистични експертизи
на почеркови обекти и писмена реч и технически експертизи на документи;
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2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност в областта на
криминалистични почеркови изследвания и
технически изследвания на документи;
3. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав;
4. участва в разработването на проекти
и мерки за защита на официални документи, парични знаци и други ценни книжа,
зас т ра шен и о т т ех н и ческ и под п ра вк и и
фалшификации.
Чл. 9. (1) Отдел „Физикохимични и биологични изследвания“ извършва криминалистични изследвания на следи, веществени
доказателства и веществени доказателствени
средства, разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на физиката,
химията, биологията, съдебната медицина,
токсикохимичния анализ, морфологията, одорологията и други естествени и технически
науки; участва в обучението на експерт-криминалистите от МВР и осигурява условия
за поддържане на качество и компетентност
в криминалистичните изследвания съгласно
международните стандарти.
(2) Сектор „Физикохимия“:
1. провежда изследвания за доказване на
следи от изстрел; леснозапалими вещества;
съдържание на етанол; анализ на почви,
стъкла, метали и сплави; неизвестни вещества и др.;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност, насочена към
разработване, адаптиране и внедряване на
различни химични и физични методи за
изследване на веществени доказателства;
3. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
4. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(3) Сектор „Наркотици“:
1. извършва изследвания на иззети обекти за наличие на вещества, поставени под
контрол съгласно Закона за контрол върху
нарко т и ч н и т е веще с т ва и п р ек у р с ори т е
(ЗКНВП); изследване на суровини за тяхното производство; изследване и анализ на
химична апаратура от нелегално производство на вещества, поставени под контрол
съгласно ЗКНВП;
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2. п ровеж да нау ч ноизследоват елск а и
нау чно-п ри лож на дейност, насочена к ъм
разработване, адаптиране и внедряване на
методи за изследване на наркотични вещества и прекурсори;
3. извършва анализ на писмени материали
с цел установяване дали могат да се използват за производство на вещества, поставени
под контрол съгласно ЗКНВП;
4. извършва анализ по представени писмени заключения от други лаборатории за
ус та новя ва не да л и док а за н и т е вещес т ва
могат да се използват като пълнители, разредители, разтворители, реагенти и други
при нелегално производство на вещества,
поставени под контрол съгласно ЗКНВП;
5. участва в програми за международно
сътрудничество по прилагане на световните
изисквания и стандарти за анализ на наркотични вещества;
6. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
7. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(4) Сектор „Биология, токсикохимия и
морфология“:
1. извършва експертни изследвания в областта на серологията, съдебномедицинското
изследване на веществени доказателства,
токсикохимията, морфологията, анализа на
полимери, почви и др.;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност, насочена към
разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за
изследване на веществени доказателства от
човешки, животински, растителен и химичен
произход;
3. извършва експер т ни изследвани я и
идентификация на лица по иззет мирис от
местопроизшествия и от заподозрени;
4. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
5. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(5) Сектор „ДНК анализи“:
1. прилага методите за ДНК анализ за
сравнение и идентификация на лица, следи
и трупове с неустановена самоличност;
2. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност по проблемите на
ДНК анализа и биостатистическата оценка
на изследваните генетични профили;
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3. изгражда и поддържа Национална ДНК
база данни, съдържаща профили на лица с
полицейска регистрация, лица с влязла в сила
присъда за престъпления от общ характер
и профили от следи, иззети при огледи на
местопроизшествия;
4. за нуждите на биостатистическа оценка
и научни разработки поддържа база данни от
профили, която не се използва за нуждите
на оперативно-издирвателната дейност;
5. в случаи на големи природни бедствия,
аварии и катастрофи може да създава временни бази данни, които да се използват
единствено за идентификация на пострадали;
6. поддържа автоматизиран обмен на ДНК
профили в реално време съгласно Договора
от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета
на Европа;
7. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
8. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
Чл. 10. (1) Отдел „Цифрови и комуникационни технологии“ извършва криминалистични изследвания на веществени доказателства
и вещес т вен и док азат елс т вен и средс т ва,
разработва и внедрява нови методи за изследване в областта на видео- и фототехническа експертиза, лицевоидентификационна
експертиза, фоноскопна експертиза, компют ърно-техническа експертиза, техническ и
експертизи на комуникационни устройства
и специфични технически средства; участва
в обучението на експерт-криминалисти от
МВР и осигурява условия за поддържане на
качество и компетентност в криминалистичните изследвания съгласно международните
стандарти.
(2) Сектор „Идентификационни изследвания“:
1. извършва криминалистични експертизи
по фоноскопия, видеоанализ и лицево-портретна идентификация;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност в областта на
фоноскопията, видеоанализа, лицево-портретната идентификация и криминалистичната
фотография;
3. прилага методите на криминалистичната фотография и видеотехниката за откриване, фиксиране и изследване на следи,
осъществява фотозаснемане на веществени
доказателства и веществени доказателствени
средства за нуждите на експертната дейност
на ЦЕКИ;
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4. участва в огледи на местопроизшествия
при тежки престъпления на територията на
страната;
5. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(3) Сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“:
1. изготвя съдебно-технически експертизи
за престъпления, при които са използвани
компютърни и компютърно свързани технологии;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност, насочена към
ра зрабо т ва не, а да п т и ра не, внед ря ва не и
усъвършенстване на съществуващите методи за изследване на компютърни системи,
компютърни модули и мрежови устройства;
3. осъщес т вява експер т на помощ п ри
документиране и разкриване на престъпления, свързани с използване на компютърни
технологии;
4. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(4) Сектор „Изследване на комуникационни устройства“:
1. извършва съдебно-технически експертизи на устройства от комуникационната
(съобщителната) техника – телефони, факсимилни апарати, мобилни телефони, както и
включени към тях цифрови носители;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност, насочена към
ра зрабо т ва не, а да п т и ра не, внед ря ва не и
усъвършенстване на съществуващите методи
за криминалистично изследване на комуникационни устройства и свързаните с тях
цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла на НПК при документиране и разкриване
на престъпления, свързани с използване на
комуникационни устройства и свързаните
към тях цифрови носители;
4. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
(5) Сектор „Изследване на електронни
устройства“:
1. извършва съдебно-технически експертизи на електронни устройства, свързани с
извършване на престъпления – скимиращи
устройства, неистински електронни платежни
инструменти, апаратура за видеоконтрол и
запис на видеоинформация, устройства за
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контрол на достъпа, сигнално-охранителна
техника и други, както и всички свързани
към тях носители на цифрова информация;
2. осъществява нау чноизследователска
и научно-приложна дейност, насочена към
разработване, адаптиране, внедряване и усъвършенстване на съществуващите методи за
криминалистично изследване на електронни
устройства и свързани с тях цифрови носители;
3. осъществява експертна помощ по смисъла на НПК при документиране и разкриване
на престъпления, свързани с използване на
указаните в т. 1 електронни устройства;
4. оказва методическа помощ, извършва под г о т овка на експер т-к ри м и на л ис т и
от регионалните лаборатории и участва в
удостоверяването на компетентност та на
експертния им състав.
Чл. 11. (1) Отдел „Център за полицейски
изследвания“ провежда научни и научноприложни изследвания по проблемите на
противодействието на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на
безопасността на движението самостоятелно
или с други структурни звена на МВР, като:
1. проучва и анализира актуални проблеми
на превантивната, оперативно-издирвателната и охранителната дейност на полицейските
органи по предложени я на ст ру кт у рните
звена на МВР и разработва конкретни мерки
и препоръки за тяхното решаване;
2. събира, обработва и ана лизира емпирична информация за престъпността и
дейността на полицейските органи за целите
на научните изследвания;
3. провежда представителни проучвания
на общественото мнение и мнението на
пол ицейск и т е сл у ж и т ел и по въп роси на
противодействието на правонарушенията и
дейността на полицейските органи;
4. извърш ва нау ч ноизследоват елск а и
нау чно -п ри лож на дейност в област та на
организацията и управлението на полицейските органи;
5. участва в разработване на проекти за
нормативни актове, концепции, стратегии,
програми и методики;
6. осъществява сътрудничество и обмен
на информация с държавни органи и неправителствени организации по въпросите на
противодействието на правонарушенията и
опазването на обществения ред;
7. изследва, анализира и обобщава опита на полицейските органи в страната и в
чужбина;
8. участва в обучението и повишаването на
квалификацията на полицейските служители
и популяризира резултатите от проведените
изследвания.
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(2) Сектор „Престъпност и полицейско
противодействие“:
1. изучава и анализира състоянието на
престъпността и разработва криминологични
прогнози;
2. изследва превантивната и оперативноиздирвателната дейност и предлага мерки за
оптимизирането им;
3. разработва методики за действията на
полицейските служители по превенцията, разкриването и разследването на престъпления;
4. провежда изследвания на работата на
полицейските структури с жертвите на престъпления и прави предложения за нейното
подобряване;
5. проучва взаимодействието между структурите с полицейски правомощия в МВР и
сътрудничеството им с държавни институции
и неправителствени организации по противодействието на престъпността.
(3) Сектор „Организация и тактика на
полицейската дейност“:
1. проучва и анализира актуални проблеми от дейността на полицейските органи по
опазване на обществения ред и осигуряване
безопасността на движението и разработва
конкретни мерки за тяхното решаване;
2. провежда изследвания на организацията
и управлението на полицейските структури
и координацията между тях;
3. разработва и предлага нови методики
и тактики за действие на полицейските служители с цел повишаване ефективността от
тяхната работа;
4. провежда представителни проучвания
на общественото мнение и нагласите на полицейските служители по актуални проблеми
на полицейската дейност;
5. разработва програми и модели за подоб
ряване на сътрудничеството на структурите
на МВР с органите на държавната власт и
управл ение и с гражданското общество.
Чл. 12. (1) Сектор „Организационно-методи ческа, а дминист рат ивна и информационно-издателска дейност“ осъществява
материално-техническо снабдяване, административна, организационно-методическа
и информационно-издателска дейност, поддръжка на АИС в НИКК – МВР и е на пряко
подчинение на директора на НИКК.
(2) Група „Организационно-методическа
и административно-стопанска дейност“ изпълнява следните основни дейности:
1. осъществява организационно-методическа дейност, планира и организира подготовката на експертно-криминалистичния състав
от НИКК и регионалните криминалистични
лаборатории;
2. поддържа деловодство и регистратура;

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

3. предоставя информация на компетентни те в МВР ст ру к т у ри за необходими те
средства за материално-техническо осигуряване на НИКК; организира материалнотехническото снабдяване на НИКК; отговаря
за техническото състояние и правилното
стопанисване на имуществото и моторните
превозни средства;
4. поддържа и администрира информационни системи в НИКК – МВР – интра- и
интернет мрежите, електронните страници
на Н И К К – М ВР, лаборат орната и нфор мационна система за управление (LIMS),
Националната ДНК база данни, системата
за контрол на достъпа и системата за видеонаблюдение, изпълн ява административни
функции по отношение на потребителите в
АИС „Цифрови изображения“;
5. подпомага ръководството на НИК К
в поддържането на състава в готовност за
работа във военно време и за действие при
кризисни ситуации, организира охраната, пропускателния режим и пожарната безопасност
в сградата, осъществява административното
и социалното обслужване на състава, осигурява условия за безопасност на труда.
(3) Гру па „Информационно-издателска
дейност“:
1. осигурява информацията, необходима
за целите на криминалистичните изследвания и експертизи, извършвани в НИКК и в
криминалистичните лаборатории в страната,
акредитацията на лабораториите, както и
изследванията по проблемите на противодействието на престъпността, опазването на
обществения ред и безопасността на пътното
движение;
2. организира извършването на преводи
от и на английски, френски, немски и други езици, поддържа информационен масив
от материали с нау чноизследователски и
нау чно-приложен характер, попул яризира
изследванията на НИКК, поддържа специализирана библиотека и системно попълва
нейния фонд;
3. подготвя и публикува материали във
връзка с научните изследвания на НИКК;
4. п роу чва въ змож ност и т е за у част ие
и изготвя необходимата документация за
кандидатстване по международни проекти,
свързани с експертно-криминалистичната
дейност, противодействието на престъпността
и опазването на обществения ред;
5. у частва със свои слу жители в проектните екипи, осъществява необходимото
взаимодействие и координация в рамките
на проектите и подпомага ръководството на
НИКК при тяхната реализация;
6. подготвя и организира научни конференции и мероприятия в областта на криминалистиката и криминологията;
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7. осъществява международни контакти
със сродни на НИКК организации.
Чл. 13. Човешки ресурси:
1. подпомага ръководството на института за провеж дане на кадровата политика
на Министерството на вътрешните работи
при у правление на човешк ите ресу рси и
организацията на работа, като разработва
и предлага варианти на решения;
2. изготвя анализи, становища и справки
по въпроси, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси;
3. участва в организирането и провеждането на процедурите по подбор, назначаване
и освобождаване на служители;
4. анализира състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика в института;
5. организира и контролира повишаването
на професионалната подготовка;
6. събира и съхранява материали за служителите в лични кадрови дела.
Ч л. 14. С л у ж и т ел я т по у п ра в лен ие и
контрол на качеството (отговорник по качеството) е пряко подчинен на директора и:
1. подпомага директора при изготвянето,
въвеждането, поддържането и подобряването на системата за управление и контрол
на качеството съгласно изиск вани ята на
международните и националните стандарти;
2. координира и осъществява методическо
ръководство на секторните отговорници по
качеството;
3. осъществява контакт с Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“
(И А БСА) и съгласу ва провеж дането на
оценките намясто;
4. у частва в работата на Комитета по
качество и компетентност (QCC) на Европейската мрежа на криминалистичните
институти (ENFSI).
Раздел IV
Управление
Чл. 15. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология
се ръководи от директор, който се назначава
със заповед на министъра на вътрешните
работи.
(2) Директорът на НИКК:
1. ръководи, организира, контролира и
отговаря за цялостната дейност на НИКК;
2. управлява човешките ресурси;
3. ръководи и контролира изготвянето
на перспективните и текущите планове на
НИКК и осигурява тяхното изпълнение;
4. организира взаимодействието на НИКК
с другите структурни звена в МВР;
5. представлява, ръководи и организира
участието на НИКК пред други органи и
организации в страната и в чужбина;
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6. отговаря за управлението на предоставените на НИКК материални активи и
технически средства.
Чл. 16. (1) При изпълнение на функциите
си директорът се подпомага от заместникдиректор.
(2) Заместник-директорът е ръководител
на ЦЕКИ.
Чл. 17. (1) В процеса на управлението
директорът се подпомага от Дирекционен
съвет, който е колективен съвещателен орган.
(2) В състава на Дирекционния съвет се
включват заместник-директорът, началниците на отдели, сектори и групи. При необходимост в работата на съвета могат да се
привличат и други специалисти.
Чл. 18. Началниците на отдели и сектори:
1. ръководят, контролират и отговарят
за срочното и качественото разработване
на научноизследователските и научно-приложните теми и експертните изследвания;
2. оказват научна, методическа и практическа помощ на служителите от подчинените
им структурни звена;
3. участват в съставянето на плана за научноизследователската, научно-приложната
и организационно-методическата дейност
на НИКК и при отчитането на дейността;
4. предлагат за назначаване рецензенти на
проведени от звеното научни изследвания;
5. осигуряват рационалното и ефективно
използване на предоставените им техническа
апаратура и материални средства;
6. ръководят заседанията на подчинените
им структурни звена при обсъждане на научни
разработки и представените за публикуване
материали;
7. осъществяват контрол за спазване правилата за безопасност на труда.
Чл. 19. (1) В отделите и секторите могат
да се създават съвети, в състава на които се
включват специалисти от отдела или сектора.
(2) Съветите по ал. 1 обсъждат и приемат
завършените научни теми. На обсъжданията могат да присъстват представители на
възложителя на темата, а по преценка на
нача лника на звеното – и дру ги изявени
специалисти от съответната област.
Чл. 20. Служителите с експертно-криминалистични функции участват като вещи лица
и специалисти – технически помощници, по
смисъла на НПК, Гражданския процесуален
кодекс и А д м и н ис т рат и вноп роцесуа л н и я
кодекс.
Чл. 21. Със заповед на директора се организира задължителен пропускателен режим в сградата на НИКК в съответствие с
изискванията на нормативната уредба в МВР.
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Раздел V
Планиране и отчитане на научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност
Ч л . 22 . (1) Нау ч нои з с ледоват е лск ат а ,
научно-приложната и организационно-методическата дейност в НИКК се осъществява
по двугодишен план, утвърден от ресорния
заместник-министър на вътрешните работи,
след обсъждане и съгласуване със съответните структури в МВР.
(2) Планът се изготвя на основата на:
1. решения на ръководството на МВР;
2. предложения от други структури на МВР;
3. задачи, произтичащи от законите и
ведомс т вен и т е подза конови нормат и вн и
актове на МВР;
4. преценка и предложения на съветите
на отделите и секторите за необходимостта
от разработване на актуални проблеми от
дейността на полицейските органи и експертно-криминалистичната дейност.
(3) Промени в плана по ал. 1 могат да
се извършват по предложение на директора
на НИКК.
(4) Изменение в сроковете за изпълнение
на планираните теми могат да се правят от
директора на НИКК след писмен доклад от
началника на сектора.
Чл. 23. Началниците на отдели и сектори изготвят отчети за изпълнението на
експертно-криминалистичната, научноизследователската, научно-приложната и организационно-методическата дейност.
Раздел VI
Квалификация и оценяване на служителите
Чл. 24. (1) Новоназначените служители
в ЦЕКИ задължително преминават специализирано обучение в съответния сектор.
Обучението се извършва по утвърдена от
директора програма и се контролира от назначен със заповед на директора наставник
на обучаемия.
(2) След приключване на обучението се
провежда изпит от назначена със заповед на
директора комисия. Резултатите от проведения изпит се прилагат в кадровото досие
на служителя.
(3) Право да издават самостоятелни експертизи придобиват само служители, завършили
обучението и положили успешно изпит.
Чл. 25. (1) Повишаването на квалификацията на служителите от НИКК се осъществява чрез:
1. подготовка на дисертационни трудове;
2. самостоятелна подготовка;
3. специализирани курсове за обучение у
нас и в чужбина;
4. участие в научни конгреси, конференции, семинари и др.;
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5. езикова подготовка.
(2) За служителите ежегодно се организира професионално обучение без откъсване
от работа.
(3) Обучението на служителите с откъсване
от работа се урежда съгласно действащите
нормативни актове в МВР.
Чл. 26. Оценяването на служителите от
НИКК се извършва съгласно действащите
нормативни актове в МВР, както и по вътрешни критерии и показатели, определени
със заповед на директора на НИКК.
Раздел VII
Сътрудничество на НИКК с други органи
и организации
Чл. 27. (1) При осъществяване на дейността си НИКК поддържа връзки с други
органи и организации от и извън системата
на МВР.
(2) Сътрудничеството със структурите в
системата на МВР се осъществява на основата на утвърдени планове, програми и
стратегии на МВР.
Чл. 28. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е
член на Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI) и участва в
инициативите и мероприятията, организирани от нея.
Чл. 29. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология е
член на Българската асоциация по криминология (БАК).
Чл. 30. (1) За осъществяване на нау чноизследователската и научно-приложната
дейност по линия на международното сътрудничество НИКК поддържа връзки и с други
национални и международни организации.
(2) Научноизследователският институт по
криминалистика и криминология поддържа
контакти с международни организации само
с разрешение от министъра на вътрешните
работи.
(3) Дейността по международното сътрудничество се отчита пред ресорния заместник-министър на вътрешните работи, като
се информира и директорът на дирекция
„Международно сътрудничество“ – МВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 51, ал. 2 ЗМВР и отменя Правилника за
устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
6426
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-582
от 19 септември 2014 г.

за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение
и унищожаване на служебните карти, други
карти и пропуски в Министерството на вът
решните работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
видът, условията и редът за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и
пропуски в Министерството на вътрешните
работи (МВР).
(2) Картите и пропуските по ал. 1 се издават
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, и от
звената „Човешки ресурси“ в структурите на
МВР съгласно тази инструкция.
Чл. 2. Картите и пропуските в МВР са:
1. служебна карта на държавен служител
от МВР;
2. служебна карта на лице, работещо по
трудово правоотношение (ЛРТП);
3. карта на лице с прекратено служебно
или трудово правоотношение;
4. пропуск;
5. временен пропуск.
Чл. 3. (1) Служебните карти по чл. 2, т. 1,
издавани на държавните служители, служат
за индивидуалната им идентификация и за
удостоверяване качеството им на служители
на МВР при осъществяване на техните правомощия и им осигурява достъп в сгради и
обекти на МВР.
(2) Служебните карти по чл. 2, т. 2, издавани на ЛРТП, удостоверяват самоличността
на притежателите им и служат за пропускане
в сгради и структури на МВР, в които постоянно изпълняват служебните си задължения.
(3) Картите по чл. 2, т. 3 служат за индивидуална идентификация на притежателите
им пред съответните органи на МВР.
(4) Пропуските по чл. 2, т. 4 и 5 служат за
индивидуална идентификация на притежателите им и осигуряват достъп в съответните
сгради и структури на МВР.
Раздел ІІ
Данни, съдържащи се в картите и пропуските
Чл. 4. (1) Картите и пропуските в МВР се
изработват съгласно Изискванията за изработка и идентификация на картите и пропуските
в Министерството на вътрешните работи
(приложение № 1) и съдържат следните данни:
1. на л ицевата с т ра на на сл у жебн и т е
карти – трите имена на служителя, вида на
заеманата длъжност съгласно чл. 143, ал. 1
ЗМВР за държавните служители и номера
на картата;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

2. на гърба на служебните карти – фамилията на служителя, единния граждански номер
(ЕГН), наименованието на съответната структура на МВР, дата на издаване, текст, удостоверяващ правото на държавния служител да
носи оръжие, текстовете на чл. 4 и 5 ЗМВР
и текст: „Тази служебна карта е собственост
на Министерството на вътрешните работи.
Умолява се всяко лице, което я намери, да я
предаде на органите на МВР“;
3. на лицевата страна на пропуските – трите
имена на притежателя и номер на пропуска,
ЕГН, номер на лична карта и срок на валидност на пропуска;
4. на гърба на служебните карти на ЛРТП и
на пропуските – текст, удостоверяващ правото
на притежателите им да влизат в съответните
сгради и структури на МВР.
(2) Служебните карти, пропуските и временните пропуски се подпечатват, както следва:
1. при подпис на министъра на вътрешните
работи – с UV печат на МВР;
2. при подпис на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР – с печат на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР;
3. при подпис на началник „Човешки ресурси“ върху временните пропуски – с печат
на съответната структура на МВР.
Раздел ІІІ
Видове карти и пропуски
Чл. 5. Видовете карти и пропуски, издавани
на служители на МВР, на служители на други
държавни органи и на чужди граждани, са:
1. служебна карта на държавен служител,
който е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР – с
надпис: „ПОЛИЦИЯ – POLICE“ със син цвят
на български и английски език, центриран в
долната част на картата (приложение № 2), с
изключение на държавен служител, който е
полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“;
2. служебна карта на държавен служител,
който е полицейски орган в Главна дирекция „Гранична полиция“ по чл. 57 ЗМВР – с
надпис: „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – BORDER
POLICE“ със син цвят на български и английски език, центриран в долната част на
картата (приложение № 3);
3. служебна карта на държавен служител,
който не е полицейски орган по чл. 57 ЗМВР – с
надпис: „МВР“ с червен цвят – под снимката, и
изписване на английски език на два реда с червен цвят: удостоверение за самоличност – държавен служител (CREDENTIALS – STATE
OFFICER) – центриран в долната част на
картата (приложение № 4);
4. служебна карта на ЛРТП – с надпис:
„ЛРТП“ с жълт цвят – центриран в долната
част на картата (приложение № 5);
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5. карта на лице с прекратено служебно или
трудово правоотношение (приложение № 6);
6. пропуск с право на достъп във всички
структури на МВР през работно време (приложение № 7);
7. пропуск с право на достъп в централната сграда на МВР през работно време, с
отличителен знак (приложение № 8);
8. временен пропуск с право на достъп в
централната сграда на МВР през работно време, с отличителен знак, подписван от директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР
(приложение № 9);
9. временен пропуск с право на достъп
в централната сграда на МВР през работно
време, с отличителен знак, подписван от
началник на „Човешки ресурси“ – МВР (приложение № 10);
10. временен пропуск с право на достъп в
сгради и структури на МВР през работно време, без отличителен знак (приложение № 11).
Чл. 6. (1) Картите и пропуските са с отличителен знак и без отличителен знак.
(2) Отличителният знак на служебните
карти представлява една, две или три черти,
преминаващи диагонално през цялата лицева
страна на картата от долния десен ъгъл на
снимката до дясната част в горния край на
картата.
(3) Отличителният знак на пропуските за
достъп в централната сграда на МВР е къса
черта, наклонена под ъгъл 45° в горния десен
край на лицевата им страна.
(4) Цветът на чертите е еднакъв с надписа,
центриран в долния край на лицевата страна
на картата.
(5) Върху лицевата страна на служебните
карти, в десния долен край, ежегодно се поставя контролен холограмен стикер, валиден
за съответната календарна година. Видът на
контролния стикер и редът за поставянето
му се определят със заповед на директора на
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Раздел ІV
Ред за издаване на картите и пропуските
Чл. 7. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
издава карти и пропуски, както следва:
1. служебни карти на всички държавни
служители и ЛРТП в МВР;
2. карта на лице с прекратено служебно
или трудово правоотношение от МВР;
3. пропуск с право на достъп във всички
структури на МВР през работно време;
4. пропуск с право на достъп в централната
сграда на МВР през работно време;
5. временен пропуск – на служители от
структури на МВР, които нямат звена „Човешки ресурси“.
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Чл. 8. (1) Звената „Човешки ресурси“ от
съответните структури на МВР издават временни пропуски с отличителен знак и без
отличителен знак.
(2) Звената „Човешки ресурси“ в структури
на МВР със служители, постоянно работещи
в централната сграда на МВР, издават временни пропуски с отличителен знак на тези
служители.
Чл. 9. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
съвместно с дирекция „Управление на собственост та и социални дейности“ – МВР,
осигурява и изпраща на звената „Човешки
ресурси“ в структурите на МВР необходимите
бланки, материали и консумативи за картите
и пропуските.
Чл. 10. Картите и пропуските се подписват,
както следва:
1. от минист ъра на вът решните работи – карти и пропуски по чл. 5, т. 6 и 7;
2. от директора на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – служебни карти на държавни
служители и ЛРТП с отличителен знак и без
отличителен знак, карти по чл. 5, т. 5 и временни пропуски с отличителен знак;
3. от началник на съответното звено „Човешки ресурси“ на структури със служители,
постоянно работещи в централната сграда на
МВР – временни пропуски с отличителен знак;
4. от началник на съответното звено „Човешки ресу рси“ на съответните структу ри
на МВР – временни пропуски без отличителен знак.
Чл. 11. (1) Картите и пропуските се издават
на служители от структури на МВР, служители
на други държавни органи и чужди граждани.
(2) Служебна карта по чл. 5, т. 1 се издава
на държавни служители, които са полицейски органи по чл. 57 ЗМВР с изключение на
държавните служители, които са полицейски
органи в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.
(3) Служебна карта по чл. 5, т. 2 се издава
на държавни служители, които са полицейски
органи в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, по чл. 57 ЗМВР.
(4) Служебна карта по чл. 5, т. 3 се издава
на държавни служители, които не са полицейски органи по чл. 57 ЗМВР.
(5) Служебна карта по чл. 5, т. 4 се издава
на лица, работещи по трудово правоотношение
в МВР, с изключение на назначените на работа
в МВР за определен срок при условията на
чл. 68 или чл. 111 от Кодекса на труда.
(6) Карта по чл. 5, т. 5 се издава на лица
с прекратени правоотношения с МВР – министър на вътрешните работи, заместникминистри на вътрешните работи, началник
на политическия кабинет на министъра на
вътрешните работи и служители, заемали
висши ръководни длъжности в МВР.
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(7) Карта по чл. 5, т. 5 се издава на държавни служители с прекратено служебно
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 2 и 13 ЗМВР и на служители с прекратено
трудово правоотношение при придобито право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
работили през последните 10 години в МВР.
(8) Карта по ал. 6 може да се издава и на
държавните служители с прекратено служебно
правоотношение на основание чл. 226, ал. 1,
т. 1, 3 – 5 и 10 ЗМВР с придобито право на
пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване към момента на освобождаването им.
(9) Карта по чл. 5, т. 5 не се издава на лица
с прекратено служебно или трудово правоотношение поради наложено дисциплинарно
наказание „уволнение“.
(10) Карти по чл. 5, т. 5, издадени по стари
образци, запазват действието си и не подлежат
на подмяна.
(11) Карти по чл. 5, т. 5 се издава след
писмена заявка до директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, и платена такса.
(12) Пропуск по чл. 5, т. 6 може да се издава
на ръководни служители от други държавни
органи с цел улесняване на съвместната работа
с тях при решаване на задачи, свързани със
защита на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред. Този пропуск се издава за
срок до една календарна година.
(13) Пропуск по чл. 5, т. 7 може да се издава на служители от държавни органи на
чужди държави и на представители на държавни органи на чужди държави за времето
на пребиваването им в страната съгласно
действащи договорености с цел улесняване
на съвместната работа с тях при решаване
на задачи, свързани със защита на националната сигу рност, противодействието на
престъпността и опазването на обществения
ред. Този пропуск се издава за срок до една
календарна година.
(14) Временен пропуск по чл. 5, т. 8 може
да се издава на:
1. председатели и членове на управителните
органи на синдикални организации в МВР;
2. членове на управителния съвет на Спортната асоциация на МВР;
3. държавни служители и лица, работещи по
трудово правоотношение от структури на МВР
и други държавни органи на територията на
гр. София, изпълняващи куриерски функции.
(15) Временен пропуск по чл. 5, т. 9 – 10
може да се издава на:
1. новоназначен служител на МВР – до
издаването на служебна карта;
2. държавен служител (стажант) – до назначаването на длъжност в структура на МВР
след успешно завършване на курс за първоначална подготовка;
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3. служител на МВР с прекратено служебно
или трудово правоотношение – до връщане на
зачислените му материални средства, имущество и документи;
4. лице, работещо по трудово правоотношение в МВР със срочен трудов договор
при условията на чл. 68 или 111 от Кодекса
на труда.
Чл. 12. Служителите на МВР могат да
притежават само една служебна карта от
посочените в чл. 5, т. 1 – 4.
Чл. 13. (1) На държавни служители, които
са оперативно-издирвателни органи на МВР
от оперативно-издирвателните звена по чл. 59
ЗМВР, по оперативни съображения може да
се издава и друг вид от посочените в чл. 5,
т. 1 – 4 служебни карти.
(2) В случаите по ал. 1 такава служебна
карта се издава за изпълнение на конкретна
оперативна задача. За издаването є се прави
писмено предложение до главния секретар
на МВР, в което се посочват: трите имена,
длъжност, личен кадрови номер (ЛКН) и ЕГН
на служителя, структурата на МВР, мотиви и
срок за ползване на картата.
(3) Служебна карта по ал. 1 се издава със
срок до окончателно приключване на оперативната задача.
(4) В тридневен срок след приключване на
задачата или ако през този период служителят бъде назначен в друга структура на МВР,
или правоотношението му бъде прекратено
служебната карта се предава в структурата,
от която е получена.
(5) Издаването и отчетът на служебните
карти по ал. 1 става в съответствие с изискванията за издаване на картите по чл. 11,
ал. 1 – 5.
Чл. 14. Служебна карта с отличителен знак
три успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата от
долния десен ъгъл на снимката до дясната
част в горния край на картата, се издава на:
1. заместник-минист ър на вът решните
работи, началник на политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи и главен
секретар на МВР;
2. държавни служители, назначени на висши
ръководни и старши ръководни длъжности.
Чл. 15. Служебна карта с отличителен знак
две успоредни черти, преминаващи диагонално през цялата лицева страна на картата
от долния десен ъгъл на снимката до горния
десен край на картата, се издава на:
1. парламентарен секретар на МВР; главен
експерт в кабинета на министъра (политически кабинет към министъра на вътрешните
работи по щат Ръководство на МВР);
2. държавни сл у ж ители, назначени на
ръководни и старши експертни длъжности.
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Чл. 16. Служебна карта с отличителен знак
една черта, преминаваща диагонално през
цялата лицева страна на картата от долния
десен ъгъл на снимката до горния десен край
на картата, се издава на:
1. държавни служители и ЛРТП, постоянно
работещи в централната сграда на МВР, извън
посочените в чл. 14 и 15;
2. задграничен представител II ст.;
3. държавни служители от дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните
работи“ – МВР, извън посочените в чл. 15;
4. държавни служители и ЛРТП от звената
„Човешки ресурси“ извън посочените в чл. 15;
5. държавни служители и ЛРТП, изпълняващи куриерски функции в структури на
МВР на територията на гр. София.
Чл. 17. Фотографирането на служителите
от структурите на МВР се извършва съгласно
Изискванията за изработка и индентификация
на картите и пропуските в МВР (приложение № 1).
Чл. 18. (1) Длъжностните лица от структурите на МВР изпращат файлове на снимките,
записани на оптичен носител (СD), или по
електронната поща в дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР. В случаите, когато не се
налага прилагане на оптичен носител със
снимков материал, заявката се изпраща до
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, по електронна поща.
(2) За издаване на служебните карти звената „Човешки ресурси“ изпращат заявка до
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в която
се посочват: видът на картата по чл. 5, отличителният знак, трите имена, личен кадрови
номер, единен граждански номер и длъжност
на съответния служител, видът на облеклото,
с което служителят изпълнява служебните си
задължения, а когато картата се подменя – и
причината за това.
(3) След изготвянето на служебните карти
същите се изпращат на съответните структури на МВР.
(4) Кореспонденцията, свързана с изпращане на служебни карти на служители от
МВР, се класифицира като служебна тайна,
освен ако не подлежи на класификация като
държавна тайна.
Чл. 19. (1) Дирек ци я „Човешк и ресу рси“ – МВР, въвежда, обработва и съхранява
данни за служебните карти в АИС „Служебни
карти“.
(2) След персонализиране на данните, отпечатване (залепване) на снимката на служителя или гражданското лице, подписване от
министъра на вътрешните работи, съответно
директора на дирек ци я „Човешк и ресу р си“ – МВР, и полагане на печат служебните
карти, картите на държавните служители по
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чл. 5, т. 5, пропуските по чл. 5, т. 7 – 8 и временният пропуск по чл. 5, т. 9 се ламинират
с прозрачно фолио.
(3) Данните във временните пропуски,
подписвани от началник „Човешки ресурси“,
се надписват машинно и се поставят в прозрачни полиетиленови калъфки.
Чл. 20. Служебните карти на държавните
служители и ЛРТП се издават от дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, след въвеждане
на личните и служебните им данни в АИС
„Човешки ресурси“.
Раздел V
Подмяна на картите и пропуските
Чл. 21. (1) Подмяна на картите и пропуските се извършва при:
1. изгубване, кражба или повреждане до
степен, което не позволява използването им,
или при обявяването им за невалидни;
2. преназначаване на служител в друга
структура на МВР или на друга длъжност,
за която се издава друг вид служебна карта;
3. промяна във вида на заеманата длъжност
съгласно чл. 143, ал. 1 ЗМВР;
4. преназначаване на друга длъжност, за
която служебната карта трябва да бъде с отличителен знак;
5. преназначаване на по-ниска длъжност,
за която картата е без отличителен знак;
6. при промяна на името, ЕГН и при настъпили съществени трайни или временни
изменения на образа, отразени в личната
карта на служителя.
(2) При издаване на нови служебни карти
и пропуски съгласно посочените в ал. 1 причини старите карти и пропуски се връщат на
структурата, където се водят на отчет.
(3) Подменените служебни карти и пропуски по посочените в ал. 1 причини и при
временни промени в образа на служителя,
настъпили по негово желание и отразени в
личната му карта, се заплащат от служителя.
(4) При прекратяване на служебното или
трудовото правоотношение от МВР държавните служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение, връщат служебните си карти
на структурата, където се водят на отчет.
(5) След връчване на заповедта за прекратяване на служебното или трудовото правоотношение и след подписване на акт за сдаване
на длъжността служебните карти се предават
на служител от съответното звено „Човешки
ресурси“, който удостоверява това с подпис
в отчетния лист на служителя.
(6) До връщане на зачислените служебни
документи, материални средства и имущество
на служителите с прекратени правоотношения
от МВР се издава временен пропуск за срок,
позвол яващ извършването на посочените
дейности.
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Раздел VІ
Съхраняване на картите и пропуските
Чл. 22. (1) Служителите са длъжни да
съхраняват зачислените им служебни карти и
пропуски по начин, недопускащ тяхното изгубване, кражба, повреждане или унищожаване.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР осъществяват периодичен контрол за
правилното носене и съхранение на служебните карти и пропуски от подчинените им
служители.
(3) Директорът на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР, възлага на определени от
него държавни служители да осъществяват
контрол в структурите на МВР относно реда
за издаване, съхранение и носене на картите
и пропуските.
(4) Служебните карти се носят завързани
с конец и закопчани с безопасна игла за
облеклото на служителя или в лична чанта. Служебните карти и пропуски се носят
отделно от портфейли, други карти и лични
документи.
(5) Забранява се оставянето на служебните
карти и пропуски без надзор в домовете на
служителите или на други места.
(6) Служители, намерили служебна карта
или пропуск, са длъжни незабавно да ги предадат на съответните органи на МВР.
Чл. 23. Служебните карти на служители на
МВР, командировани в чужбина, дългосрочно
командировани задгранични представители на
МВР, командировани национални експерти,
командировани в мисии на международни
организации и при частни пътувания извън
територията на страната се носят и съхраняват при стриктно спазване на изискванията
на чл. 22, ал. 4.
Чл. 24. (1) При изгубване или кражба на
служебна карта или пропуск или повреждането им по вина на служителя, което ги прави
неизползваеми, служителите носят дисциплинарна отговорност на основание чл. 200,
ал. 1, т. 2 ЗМВР.
(2) В случаите по ал. 1 служителите са
длъжни незабавно да уведомят писмено непосредствения си ръководител, като посочват
и причините за това.
(3) За изгубване или кражба на служебна
карта или пропуск в петдневен срок се изпраща съобщение за произшествие в дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
(4) Със заповед на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР, служебните карти
и пропуски се обявяват за невалидни. За невалидни се обявяват и намерени впоследствие
служебни карти и пропуски.
Чл. 25. В случаите по чл. 24, ал. 1 служителите заплащат стойността на служебната карта
или пропуска в съответното финансово звено.
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Чл. 26. Министърът на вътрешните работи
със заповед определя стойността на картите
и пропуските и реда за заплащането им по
предложение на директорите на дирекция
„Планиране и управление на бюджета“ – МВР,
и дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ – МВР.
Раздел VІІ
Отчет на картите и пропуските
Чл. 27. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
води на отчет:
1. всички служебни карти на държавни
служители и ЛРТП в МВР;
2. карти и пропуски, издавани по чл. 5,
т. 5 – 8.
Чл. 28. Звената „Човешки ресурси“ в основните структури на МВР водят на отчет:
1. служебни карти и временни пропуски,
издадени на служители от структурата, която
обслужват;
2. карти по чл. 5, т. 5 и 6 за служители
от структурата с прекратено служебно или
трудово правоотношение.
Чл. 29. (1) Служебните карти се описват
в регистър по утвърден образец (приложение
№ 12). Контролните холограмни стикери се
описват по номера в списък с трите имена
и ЕГН на служителите и се раздават срещу
подпис.
(2) Издадените карти и пропуски по чл. 5,
т. 5 – 10 се описват в регистри по образец
съгласно приложение № 13, приложение № 14
и приложение № 15.
(3) Регистрите се заявяват за отпечатване
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, в
дирекция „Управление на собствеността и
социални дейности“ – МВР, и се получават
от структурите на МВР по изготвено разпределение.
Чл. 30. (1) Унищожаването на картите и
пропуските се извършва от комисия, определена със заповед на съответния ръководител
на структура по чл. 37 ЗМВР.
(2) Подменените или повредените служебни
карти и други карти и пропуски се унищожават
от звената „Човешки ресурси“, като за целта
се изготвя протокол.
(3) В протокола се посочват: видът и номерът на унищожените карти и пропуски,
трите имена на служителя, датата на издаване на картата или пропуска, членовете на
комисията, кога, къде и как са унищожени
съответните документи. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се
утвърждава от ръководителя на структурата
по чл. 37 ЗМВР.
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(4) След изтичане на календарната година
комисията по ал. 1 извършва унищожаване
на неизползваните контролни холограмни
стикери и съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се
утвърждава от ръководителя на структурата
по чл. 37 ЗМВР.
Чл. 31. До 10-о число на всяко тримесечие
звената „Човешки ресурси“ на съответните
ст ру кт у ри на МВР изпращат в дирек ци я
„Човешки ресурси“ – МВР, екземпляр от протокола за унищожените служебни карти на
държавните служители и ЛРТП и пропуските
с отличителен знак.
Чл. 32. Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР,
въвежда и съхранява информацията за унищожените служебни карти и пропуски в АИС
„Служебни карти“ и в съответните регистри.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Трайни изменения в образа“ са възрастови изменения и такива, предизвикани от
заболявания, травми, хирургическа намеса и
др., които не позволяват идентификация на
лицето по снимка, направена преди настъпването им.
2. „Временни изменения в образа“ са промени, като пускане на брада и др., които не
позволяват или силно затрудняват идентификацията на лицето по снимка, направена
преди настъпване на промяната.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 151, ал. 1 ЗМВР.
§ 3. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
§ 4. Инструкцията отменя Инструкция Iз815 от 25.03.2011 г. за вида, условията, реда
за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти,
други карти и пропуски в МВР (необнародвана).
Министър:
Йордан Бакалов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1 и чл. 17
Изисквания за изработка и идентификация
на картите и пропуските в МВР
1. Служебните карти на държавните служители и ЛРТП в МВР са изработени на бланки
във формат ID-1 с отпечатана защитна мрежа
и дифракционен оптически вариращ елемент.
2. Бланките са с размери 85,6 х 53,98 мм,
с радиус на закръгление R 3,18, като в лявата
част на лицевата страна е мястото за снимката
на служителя.
3. Постоянни компоненти на служебните
карти:
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Лице на служебната карта:
· Българският флаг – в горната лява част;
· Надпис: Република България – на български
и английски език;
· На дпис: Министерство на вът решните
работи – първи ред на български, втори ред на
английски език;
· Центриран текст: СЛУЖЕБНА К АРТА,
изписан на български език;
· Поле за снимка с размери 23/28,8 мм и
специална холограма – в десния долен край на
снимката, на която е изобразен почетният знак
на МВР с отпечатка на текст: МВР/ДЧР.
Гръб на служебната карта:
· В центъра – изображение на почетния знак
на МВР;
· В долната част на картата – изписан на
български език текст: „Тази служебна карта е
собственост на Министерство на вътрешните
работи. Умолява се всяко лице, което я намери,
да я предаде на органите на МВР“.
4. Променливи компоненти:
Лице на служебната карта:
· Видът на длъжността на държавния служител
съгласно чл. 143, ал. 1 ЗМВР с изписване на български и английски език. За ЛРТП – изписване
„Лице, работещо по трудово правоотношение“;
· Отпечатване на цветна снимка на служителя
с размери 23/28,8 мм – в лявата част на картата;
· Трите имена на служителя (както са в българските документи за самоличност), изписани
на български и английски език;
· Отпечатване на текст: номер на картата,
изписан на български и английски език, състоящ
се от осем знака, включващи личния кадрови
номер на служителя от шест знака, празно поле
и поредност на картата, с възможност за изписване на два знака – разположен централно на
картата, под имената на служителя;
Отпечатване на надписи на отделните образ
ци, както следва:
· Надписи: първи ред – „ПОЛИЦИЯ“, втори
ред – „POLICE“, със син цвят, изписани на български и английски език, центрирани в долната
част на картата;
· Надписи: първи ред – „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“, втори ред – „BORDER POLICE“, със син
цвят, изписани на български и английски език,
центрирани в долната част на картата;
· Надписи: МВР с червен цвят – под снимката,
и изписване на английски език на два реда с червен
цвят: удостоверение за самоличност – държавен
служител; първи ред – „CREDENTIALS“, втори
ред – „STATE OFFICER“, центрирани в долната
част на картата;
· Надпис: ЛРТП с жълт цвят – центриран в
долната част на картата;
Гръб на служебната карта:
· Изписване на фамилията на служителя на
български език – в горната лява част;
· Надпис: ЕГН – изписан на български и
английски език – в горната лява част;
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· Изписване наименованието на съответната
структура на МВР на български език – в горната
лява част;
· Надпис: „Дата на издаване:“ – изписан на
български и английски език – в горната лява част;
· Надпис: Директор на ДЧР – МВР – изписан на български и английски език, с място за
полагане на подпис – в горната дясна част;
· Текстът на чл. 5 ЗМВР: „Служителите на
МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват
с особената закрила на закона“ – на български
език (за държавните служители);
· На д п ис в цен т ъра – изп ък ва щ (у дебелен) – „ИМА ПРАВО ДА НОСИ ОРЪЖИЕ“ – на
български език (за държавните служители);
· Текстът на чл. 4 ЗМВР: „Държавните органи,
организациите, юридическите лица и гражданите
са длъжни да оказват съдействие и да спазват
разпорежданията на органите на МВР, издадени
при или по повод осъществяване на определените им със закон функции“ (за държавните
служители);
· Надпис в центъра – „Има право да влиза в
сградата на структурата през работно време“ – на
български език (за ЛРТП).
5. Двата вида пропуски и картата на лице с
прекратено служебно или трудово правоотношение са изработени във формат ID-1 (85,6 x
53,98 mm с радиус на закръгление – R 3,18), с
изключение на временния пропуск за достъп в
сгради и обекти на МВР, на подпис на началник
„Човешки ресурси“, който е с размери 82 х 50 mm.
6. Върху бланките на картите и пропуските
са отпечатани защитни мрежи. Защитният фон
на всички образци пропуски и картата на лице
с прекратено служебно или трудово правоотношение включва различни графични елементи – гилошни линии, както следва:
а) карта на лице с прекратено служебно или
трудово правоотношение – оцветена в преливащи
сиво-зелени гилошни линии; в защитния фон
на гърба на картата е вградено псевдорелефно
изображение на почетния знак на МВР;
б) пропуски – защитният фон на двата вида
пропуски е изпълнен с различни гилошни линии,
оцветени в син цвят;
в) временни пропуски – защитният фон на
трите вида пропуски е изпълнен с псевдорелефни
структури, оцветени в зелен цвят.
7. Снимането на служители от структурите
на МВР, разположени на територията на столицата, за издаване на служебни карти и пропуски
се извършва във фотоателието към дирекция
„Човешки ресурси“ – МВР.
8. Служителите от областните дирекции на
МВР и тези от териториалните звена на ГДКП,
ГДОП, ГДГП, ГДПБЗН, ДНС 112, ДКИС, ДИА,
ДСМВР, ДУССД, Медицински институт, ДСКС,

ВЕСТНИК
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ДПВО, изпълняващи служебните си задължения
на територията на съответната област, се снимат
в НТЛ към ОДМВР.
9. За изготвяне на картите и пропуските по
чл. 5 се правят снимки, както следва:
а) технически изисквания:
размер: 2,5 х 3,0 см;
резолюция: 300 dpi;
цветно изображение;
фон на изображението: неутрално сив;
б) положение на тялото и главата:
глава:
· анфас, с видими две уши;
· не се допуска прекомерно навеждане на
брадичката надолу/нагоре;
· поглед на височината на очите, насочен
към обектива; оста на обектива трябва да е на
нивото на очите;
· не се допуска ракурс (снимане от по-ниска
или по-висока гледна точка от нивото на очите);
· очите да са отворени; не се допуска закриване на очите с косата;
· не се допуска наличие на отблясъци в очила;
· не се допускат снимки с тъмни очила, шапки
или прекомерно закриване на лицевите черти;
· не се допуска наличие на сенки върху фона
от главата и раменете на заснетото лице;

1,7 – 2,3 см
3,0 см

2,5 см

тяло:
· завъртяно с лявото рамо напред;
· за униформени служители рамото трябва да
е леко наведено надолу, позволяващо цялостно
заснемане на пагона;
в) общи изисквания:
– униформе
ни служители:

да са облечени с парадно униформено облекло с поставени
пагони;

– цивилни
служители:

Мъже: облечени със сако, риза
и вратовръзка.
Жени: подходящо официално
облекло.

10. Останалите изисквания към снимките се
определят от директора на дирекция „Човешки
ресурси“ – МВР.
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Приложение № 2
към чл. 5, т. 1

Приложение № 3
към чл. 5, т. 2

Приложение № 4
към чл. 5, т. 3

Приложение № 5
към чл. 5, т. 4
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Приложение № 6
към чл. 5, т. 5

Приложение № 7
към чл. 5, т. 6

Приложение № 8
към чл. 5, т. 7

Приложение № 9
към чл. 5, т. 8
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Приложение № 10
към чл. 5, т. 9

Приложение № 11
към чл. 5, т. 10

дата
на
издаване

(без
отл.
знак, 1,
2 или 3
черти)

Име,
презиме,
фамилия

Подпис на
служителя

номер
(ЛКН)

поредност

№ по ред

Служебна карта

Вид длъжност
(за държавен
служител)
или ЛРТП

Р Е Г И С Т Ъ Р
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ К АРТИ

Приложение № 12
към чл. 29, ал. 1

№ на протокола (за
№ на писмото,
унищожена карта) или
с което е изна съобщението за пропратена (полуизшествие (за изгубена/
чена) картата
открадната карта)
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Приложение № 13
към чл. 29, ал. 2

номер

дата на
издаване

Име, презиме,
фамилия

Последна заема- Структура на
на длъжност
МВР

Подпис на
служителя

Карта
ЕГН

№ по ред

Р Е Г И С Т Ъ Р
ЗА ИЗДАВАНЕ НА К АРТИ НА ЛИЦА
С ПРЕКРАТЕНО СЛУЖЕБНО ИЛИ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ МВР

Приложение № 14
към чл. 29, ал. 2

Име,
№ на
презиме, ЕГН личната
фамилия
карта

Служител
(представител) на:

Важи
до:

Подпис на
получателя

номер

със или
без отл.
знак

№ по ред

Р Е Г И С Т Ъ Р
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ В МВР
Пропуск

Забележка

№ на протокола
за унищожаване
на пропуска
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Приложение № 15
към чл. 29, ал. 2

номер

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

№ на личната карта

Има право
на достъп
до:

Важи
до:

Подпис на
получателя

Временен
пропуск
със или без
отл. знак

№ по ред

Р Е Г И С Т Ъ Р
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОПУСКИ В МВР

№ на протокола
за унищожаване
на пропуска

6506

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана (обн., ДВ, бр. 44 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2013 г.)
§ 1. В наименованието на правилника след
думите „Института по отбрана“ се добавя
„Професор Цветан Лазаров“.
§ 2. В чл. 1 след думите „Института по
отбрана“ се добавя „Професор Цветан Лазаров“, а след думите „на Министерството на
отбраната“ се поставя запетая и се добавя
„наричан по-нататък „Института по отбрана“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Институтът по отбрана изпълнява
следните функции:
1. научноизследователска, научно-приложна
и опитно-конструкторска работа в областта
на въоръжението, системите С4I, военната
техника и военнотехническите имущества;
2. подпомагане анализа на състоянието
на въоръжението, системите С4I, военната
техника и военнотехническите имущества
и изготвяне на перспективни прогнози за
развитието им;
3. подпомагане на интегрираните проектни
екипи с участие в подготовката, научното
съпровождане и цялостното изпълнение на
програми и проекти в интерес на отбраната;

4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и
изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на
страната и въоръжените сили;
5. подпомагане и осигуряване с научнотехническа експертиза дейността на Съвета по
въоръженията и на Съвета по отбранителни
способности;
6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи,
програмите и методиките за изпитвания, както
и на стандартизационни и други документи,
свързани с аквизицията на отбранителни
продукти;
7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания
на въоръжението, системите С4I, военната
техника и военнотехническите имущества,
изготвяне на протоколи за техните резултати,
експертни оценки, анализи и предложения;
8. осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски
технически изпитателен полигон;
9. контрол на качеството и сертифициране
на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи
за управление на качеството в съответствие
със стандартите и съюзните публикации на
НАТО и Европейския съюз;
10. разработване, проверка, съхраняване
и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна
техника и имущества;
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11. метрологичен контрол, калибриране и
проверка на средства за измерване;
12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение,
техника и имущества в рамките на НАТО
(NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския
съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;
13. координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации
в областта на науката и технологиите за
сигурност и отбрана;
14. участие в международни проекти и
научноизследователски групи в областта на
сигурността и отбраната;
15. изпълнение на дейности по осигуряване
на авиационна безопасност и летателна годност
на военните въздухоплавателни средства и на
въздухоплавателните средства – собственост
на Министерството на вътрешните работи;
16. изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухо
плавателни средства и на въздухоплавателните
средства – собственост на Министерството на
вътрешните работи;
17. извършване на военноикономически
анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;
18. планиране и организиране на процесите
по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на
съответната информационна система;
19. подпомагане на министъра при защитата
и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството
на отбраната;
20. изпълнение на дейностите по чл. 24,
ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията
на полезните модели;
21. обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми в областта на
техническите науки;
22. развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска
и научно-приложна дейност и обучение на
докторанти.
(5) Патронен празник на Института по
отбрана е 25 февруари, рождена дата на професор Цветан Лазаров.“
§ 4. В чл. 5 думите „и сектори“ се заличават.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Института по отбрана
е военнослужещ, хабилитирано лице (доцент
или професор), притежава образователна и
научна степен „доктор“ в областта на техническите науки и се назначава от министъра
на отбраната.“
2. В ал. 4 се създават т. 12, 13 и 14:

ВЕСТНИК
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„12. организира нау чните изследвания,
научно-приложната дейност и научно-техническото осигуряване в интерес на отбраната;
13. ръководи работата на научния съвет и
другите дейности на академичния състав в
Института по отбрана;
14. е национален представител в ръководните органи на международни организации
в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се създава изречение второ: „Директорът на дирекция, която осъществява научноизследователска, научно-приложна и
опитно-конструкторска работа, е хабилитирано
лице в областта на техническите науки.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Началник на научноизследователски
отдел е хабилитирано лице или притежава
образователна и научна степен „доктор“ в
областта на техническите науки.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Научноизследователският отдел формира Съвет на отдела, който включва целия
щатен състав. Председател на съвета е началникът на отдела.“
§ 8. В чл. 15 се създава ал. 6:
„(6) За осигуряване на база за вземане на
решения от ръководителите на лаборатории
със заповед на директора на института се
сформира експертен технически съвет (ЕТС),
в който могат да бъдат включени експерти
и лица, заемащи академични длъжности, от
различни структури на института.“
§ 9. В чл. 16, ал. 2 след думата „длъжности“
се добавя „в Института по отбрана“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Десислава Йосифова
6502

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № Із-2895
от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2,
ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна
дейност удостоверяват, че отговарят на изиск
ванията на Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм.,
бр. 64 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на
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вътрешните работи (ГДНП – МВР)“ се заменят
с „Главна дирекция „Охранителна полиция“
на Министерството на вътрешните работи
(ГДОП – МВР)“.
2. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. официален документ, издаден от компетентен орган на съдебната власт, удостоверяващ липсата на образувани наказателни
производства за умишлено престъпление от
общ характер;“
б) точки 3 и 4 се отменят.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 съкращението „ГДНП“
се заменя с „ГДОП“.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби думите „Главна дирекция „Национална
полиция“ се заменят с „Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
Министър на вътрешните работи:
Йордан Бакалов
Министър на икономиката и енергетиката:
Васил Щонов
6477

ВЕСТНИК

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от
2014 г. за условията и реда за упражняване
правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване (ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 47 се създава т. 5:
„5. наличието на застраховка по чл. 189 от
Закона за здравето за лицата, които упражняват
медицинска професия в лечебното заведение.“
§ 2. В чл. 50 се създава ал. 4:
„(4) Националната здравноосигурителна
каса предоставя при поискване от органите
на други държави членки за целите на трансграничното здравно обслужване информация
по ал. 2 чрез Информационната система за
вътрешния пазар съгласно Регламент (ЕС)
№ 1024/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешни я
пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО
на Комисията (ОВ, L 316/1 от 14.11.2012 г.).“
Министър:
Мирослав Ненков
6476

МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за
упражняване на държавен здравен контрол
(обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „устройствена схема или“
се заменят с „устройствен“.
§ 2. В чл. 18, ал. 1 думите „устройствени
схеми или“ се заличават.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „в 14-дневен срок от подаване на документите по ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 4 след думите „директора на РЗИ“
се добавя „в срок до 14 работни дни от подаване на документите по ал. 2“.
§ 4. В приложение № 4 навсякъде думите
„(устройствена схема)“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 5. В приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 9 от 2014 г. за определяне на реда
за издаване на здравен сертификат за износ
на продукти и стоки със значение за здравето
на човека (ДВ, бр. 51 от 2014 г.) в първото
изречение след т. 4 след думите „бутилирана
натурална минерална“ се поставя запетая и
се добавя „изворна“.
Министър:
Мирослав Ненков
6475
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни
системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.)
§ 1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Хидравличното оразмеряване на
гравитационните канализационни мрежи се
извършва по утвърдени в практиката хидравлични формули за определяне на минималния
възможен размер на сечението, което провежда
оразмерителното водно количество.“
§ 2. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„(1) Цялата ПСОВ трябва да провежда хидравлично оразмерителните водни количества,
определени съгласно приложение № 10“.
§ 3. В приложение № 10 към чл. 81, ал. 1
„Определяне на хидравличния капацитет на
ПСОВ“, т. 4, се правят следните изменения
и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) за първични утаители и самостоятелно
физикохимично пречистване – по формулата:
Q ор = Q maxh ;
(5)“.
2. Създава се буква „в“:
„в) за биореактори – съгласно прилаганата
оразмерителна методика
(6).“
Министър на инвестиционното проектиране
и министър на регионалното развитие:
Екатерина Захариева
6523
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАПОВЕД № РД-09-424
от 4 юли 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с
Протокол № 1 от 2.07.2014 г. на комисията, определена със Заповед № РД-09-526 от 27.09.2013 г.
на министъра на младежта и спорта, нареждам:
1. Утвърждавам Правилник за статута на
футболистите в системата на Българския футболен съюз.
2. Копие от правилника по т. 1 да се приложи за
съхранение към досието на Българския футболен
съюз в Националния регистър на лицензираните
спортни организации.
Министър:
М. Георгиева
ПРАВИЛНИК
за статута на футболистите в системата на
Българския футболен съюз
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат статутът,
условията и редът за предоставяне, спиране, отнемане или прекратяване на състезателни права
на футболистите, които участват в организирания
от БФС футбол.
Чл. 2. (1) Футболистите, които участват в
организирания от БФС футбол, по статут са
професионалисти или аматьори.
(2) Футболист-професионалист е физическо
лице, което има писмен договор с футболен клуб
и за което упражняването на футболната игра е
основна професия.
(3) Футболист, който няма статута по ал. 2,
се счита за футболист-аматьор.
Чл. 3. Състезателните права са съвкупност
от правото на футболиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на футболен
клуб, както и свързаните с това участие права.
Чл. 4. (1) Получаването на състезателни права дава право на футболиста да се състезава в
определено първенство от името на определен
футболен клуб.
(2) Принадлежността към футболен клуб не
дава автоматично състезателни права на футболиста от името на този клуб.
Чл. 5. (1) Притежаването на състезателните
права се удостоверява със състезателна карта,
издадена от съответния администриращ орган
на БФС.

(2) ИК на БФС приема образец на състезателна карта.
Чл. 6. (1) Състезателните права са с валидност
само за съответната спортно-състезателна година
или за част от нея.
(2) Състезателните права могат да бъдат
спирани или отнемани за определен период от
време или прекратявани от съответните органи
на БФС по реда на този правилник или другите
нормативни документи на БФС.
(3) Състезателните права се отнемат, когато
по надлежен ред е установено симулативна игра
или влияние на развитието на резултата или на
крайния резултат на футболна среща.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на актовете,
с които се налагат наказанията, се извършват
по реда на Дисциплинарния правилник на БФС.
Чл. 7. (1) Картотекирането е акт, с който се
създават състезателни права за физическо лице,
придобиващо статут на футболист, за да се състезава за футболен клуб като професионалист
или аматьор в съответствие с изискванията на
този правилник.
(2) В организирания от БФС футбол могат да
участват само картотекирани футболисти.
(3) Право да бъдат картотекирани имат лица,
които са:
1. български граждани;
2. граждани на Европейския съюз;
3. чужди граждани.
Футболният клуб отговаря за необходимите
документи за работа и за пребиваване на лицата
по т. 2 и 3.
(4) Картотекирането се извършва само след
изразено писмено желание от лицето, желаещо
да бъде картотекирано.
(5) Лице, ненавършило 18 години, може да
бъде картотекирано при спазване на разпоредбите
на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството
и този правилник.
(6) С акта на картотекирането футболистът
(професионалист или аматьор) приема да спазва
уставите и правилниците на БФС, УЕФА и ФИФА.
(7) Футболист може да бъде картотекиран по
едно и също време само в един клуб.
Чл. 8. (1) Футболист, който не е картотекиран в БФС и вземе участие в официален мач за
клуб, член на БФС, се счита за незаконно играещ
футболист.
(2) В случаите по ал. 1 на футболния клуб и
на футболиста се налагат санкции от съответния
администриращ орган по реда и при условията
на Наредбата за първенствата и турнирите в
системата на БФС.
Чл. 9. (1) Футболист, картотекиран като професионалист, не може да бъде картотекиран като
аматьор до изтичането на период от най-малко
30 дни след изиграване на неговия последен мач
като професионалист. Картотекирането се допуска
при условията и в сроковете по чл. 16.
(2) При повторно придобиване на статут на
аматьор не се заплаща компенсация за обучение.
Когато футболист-аматьор отново сключи договор
за професионалист в рамките на 30 месеца, след
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като е бил възстановен като аматьор, новият му
клуб дължи компенсация за обучение в съответствие с чл. 34 от Правилника за договорите
и трансферите на футболистите.
(3) Когато футболен клуб загуби лиценза си
за участие в професионалния футбол поради отнемане, отказване или отпадане, футболистите
придобиват статут на аматьори при условието
на ал. 1.
(4) Картотекирането се извършва в периодите,
установени в чл. 16.
Подпомагане със средства
Чл. 10. (1) Футболистът-аматьор може да бъде
подпомаган със средства за покриване на разходите
по участие в тренировъчната и състезателната
дейност – пътуване, нощувки, екипировка, подготовка, здравна застраховка и други подобни.
(2) Футболeн клуб, участник в професионалния
футбол, може да сключи договор с лице, ненавършило 18 години, за придобиване на квалификация
„професионален футболист“, въз основа на който
да му осигурява периодична издръжка. Платените суми от футболния клуб се прибавят като
дължима сума към компенсацията за обучение
на лицето.
Чл. 11. Футболистите-аматьори се състезават
в следните възрастови групи:
1. деца (момчета и момичета) – от 12 до 14
навършени години;
2. младша възраст (юноши и девойки) – от 14
до 16 навършени години;
3. старша възраст (юноши и девойки) – от 16
до 18 навършени години;
4. мъже и жени – от 18 навършени години.
Чл. 12. (1) Първенствата, организирани от
БФС, се провеждат, както следва:
1. в п рофесиона лни я фу тбол („А“ и „Б“
ФГ) – сезон есен/пролет;
2. в аматьорския футбол („В“ ФГ и областни
ФГ) – сезон есен/пролет.
(2) По време на един сезон футболист може да
бъде картотекиран най-много в три клуба. През
този период футболистът има право да участва
в официални мачове само за два клуба.
(3) Като изключение от правилото по ал. 2 футболист, който преминава от футболен клуб – член
на асоциация с обърнат сезон (т.е. пролет/есен),
във футболен клуб – член на БФС, може да получи право да участва в официални мачове за
трети футболен клуб – член на БФС, по време
на съответния сезон, при условие че футболистът
изцяло е изпълнил своите договорни задължения
към предишните клубове. В този случай клаузите,
свързани с трансферните периоди, и тези – за
минималната продължителност на договора, се
спазват стриктно.
(4) Като изключение от правилото по ал. 2
футболист може да участва в официални мачове
в системата на аматьорския футбол за трети клуб
по време на сезона при следните условия:
1. футболният клуб, в който е картотекиран,
прекрати участието си поради финансови затруднения;
2. резултатите от срещите от първенството на
футболния клуб по т. 1 са анулирани;
3. до края на първенството остават най-малко
10 кръга.
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Раздел II
Статут и състезателни права на футболистаматьор
Чл. 13. (1) Футболист-аматьор получава състезателни права с картотекирането му от администриращия орган в клуба, от който е заявен.
(2) Първо картотекиране на футболист-аматьор може да се извърши най-рано в годината
на навършване на 12 години.
Чл. 14. (1) Футболистът-аматьор може да е
член на футболен клуб, който има право да развива дейност в областта на аматьорския футбол.
(2) Членството се удостоверява с редовно
заверена членска карта, с квитанция за платен
членски внос за текущата година или декларация
от футболния клуб.
(3) Футболистът-аматьор може да избира и да
бъде избиран на ръководна длъжност в клуба,
както и да го представлява в случаите, когато
е упълномощен за това. Той може да извършва
дейност в клуба, различна от участието във футболни срещи и тренировки, включително срещу
заплащане.
Чл. 15. (1) Картотекирането на футболистаматьор се извършва от Зоналния (Областния)
съвет на БФС, който администрира първенството,
в което ще се състезава футболистът-аматьор.
(2) Картотекирането се извършва въз основа на:
1. предложение от футболен клуб, на който е
член футболистът-аматьор;
2. молба от футболиста-аматьор;
3. внесена такса, определена от БФС;
4. други документи, определени от администриращия орган.
(3) Картотекирането е със срок на валидност
до края на сезона.
(4) Футболистът-аматьор получава състезателни права с акта на картотекирането му и
упражнява състезателните права за срока на
картотекирането.
(5) Футболист-аматьор, който прекрати своята
дейност, остава регистриран към БФС за период
от 30 месеца след последния изигран от него
официален мач за своя футболен клуб.
Чл. 16. (1) Футболист-аматьор свободно преминава в друг аматьорски футболен клуб при
спазване на ограниченията по чл. 8.
(2) Преминаването по ал. 1 е разрешено:
1. в периода между две спортносъстезателни
години;
2. в периода между два полусезона.
(3) Футболист-аматьор, който е чужденец с
разрешение за продължително пребиваване в
страната и картотекиран като аматьор в български
аматьорски ФК, не може да преминава в друг
футболен клуб в рамките на една спортносъстезателна година при условията на ал. 2.
(4) Футболист-аматьор, български гражданин, идващ от чуждестранен ФК в български
аматьорски ФК, придобива състезателни права
по реда на ал. 2.
Чл. 17. Футболист-аматьор в детско-юношеска
възраст свободно преминава в друг аматьорски
футболен клуб при спазване на ограниченията
по чл. 16.
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Чл. 18. (1) Футболист-аматьор (мъже) може да
получи състезателни права като аматьор в ПФК
от „Б“ ФГ, както следва:
1. преди началото на спортно-състезателната
година – в периода между двете спортносъстезателни години без разрешение;
2. в периода между двата полусезона – без
разрешение.
(2) Футболист-аматьор (мъже) не може да
получи състезателни права като аматьор в ПФК
от „А“ ФГ.
Чл. 19. Футболист-аматьор (мъже) от ПФК
от „Б“ ФГ може да получи състезателни права
в друг ПФК от „Б“ ФГ или АФК само по условията на чл. 16.
Чл. 20. Футболист-аматьор може да получи
състезателни права като професионален футболист
в ПФК след сключването на договор по реда и
при условията на Правилника за договорите и
трансферите на футболистите.
Чл. 21. Във ФК от аматьорския футбол имат
право на участие и спортисти от други спортове
(включително и професионалисти) след уреждане
на членските и състезателните права.
Чл. 22. (1) Във ФК от аматьорския футбол
състезателни права могат да получат и чуждестранни футболисти, чийто брой е неограничен,
при спазване на изискванията на чл. 16.
(2) В отбори на регистрирани землячески
клубове броят на чужденците е неограничен.
Чл. 23. Футболисти-аматьори, участници в
аматьорски групи, могат да упражняват състезателни права едновременно от името на ФК, в
който са картотекирани, и в отбор – участник
в профилираните първенства – за работници,
ветерани, студенти или ученици, съгласно изиск
ванията за провеждане на тези първенства.
Чл. 24. Във ФК от аматьорския футбол могат
да се състезават ученици и студенти на редовно
обучение, получили членски и състезателни права.
Чл. 25. Футболисти-аматьори – военнослужещи, могат да упражняват състезателни права
едновременно от името на ФК от армейската
футболна група и от името на отбор – участник
във вътрешноведомствените първенства.
Чл. 26. (1) Футболисти-аматьори – жени или
девойки, получават състезателни права по условията на този правилник.
(2) Футболисти-аматьори – ученици, постъпили в спортни училища или спортни интернати
към футболните клубове, получават състезателни
права по условията на този правилник.

Чл. 28. Футболист-професионалист може да
получи състезателни права в друг ПФК при спазване на условията на Правилника за договорите
и трансферите на футболистите.
Чл. 29. (1) Футболист-професионалист може
да бъде преотстъпен на друг ФК с професионален
статут два пъти в рамките на спортносъстезателната година.
(2) Футболист, прекратил преотстъпването с
втория ПФК по:
1. взаимно съгласие – получава веднага състезателни права във ПФК, който го е преотстъпил;
2. основателна спортна или друга причина – получава веднага състезателни права в ПФК, който
го е преотстъпил;
3. неоснователна спортна или друга причина – получава състезателни права в ПФК, който
го е преотстъпил, след изтичане срока на преотстъпването с втория ПФК.
Чл. 30. Футболист-професионалист не може да
бъде преотстъпван във ФК с аматьорски статут.

Раздел III
Статут и състезателни права на футболистпрофесионалист

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Чл. 27. (1) Основно изискване за получаване
на състезателни права от футболист-професионалист е съществуването на сключен договор с
ФК, участник в професионалния футбол.
(2) Получаването на състезателни права се
извършва след представяне на договора в администриращия орган и включването в щата на
професионалния ФК.
(3) Футболист-професионалист не може да членува в професионалния ФК по време на договора.

Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Права върху футболист по силата на
този правилник има всеки футболен клуб за периода, през който в него е обучаван футболистът,
и има редовна картотека на областно, зонално
или държавно първенство.
(2) Право за предлагане на първи професионален договор има само този ПФК, в който
състезателят е навършил 18-, съответно 16-годишна възраст.
§ 2. Доказателства за права на ПФК (АФК)
към друг ФК за футболист са: попълнена молба-декларация за картотекиране за съответната
спортносъстезателна година и документ от администриращия орган (ЗС и ОС на БФС).
§ 3. Правилникът е приет с Решение № 2.III
от 3.06.2014 г. на ИК на БФС на основание чл. 49,
т. 14 от Устава на БФС и въз основа на чл. 35,
ал. 2 ЗФВС влиза в сила от датата на утвърждаването му от министъра на младежта и спорта.
§ 4. За неуредените в този правилник случаи
се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда,
Закона за физическото възпитание и спорта и
правилника за прилагането му, общото гражданско законодателство на Република България,
правилата на ФИФА, УЕФА и БФС.
§ 5. Държа ви – ч ленк и на Европейско т о
икономическо пространство (ЕЕА), са държавите – членки на Европейския съюз, и Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
6549

ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частен професионален колеж по социални
дейности и сигурност – Русе, изменям Заповед
№ РД-14-41 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.),
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изменена и допълнена със Заповед № РД-14-58 от
10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-9 от 25.02.2011 г.
(ДВ, бр. 21 от 2011 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и представлява от Цонка Стайкова Иванова“ се изменя
с „Училището се управлява и представлява от
Мая Иванова Христова“.

6524

Министър:
Р. Коларова

ЗАПОВЕД № РД-14-78
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна професионална гимназия по социални
дейности, сигурност и администрация – Русе,
изменям Заповед № РД-14-52 от 4.05.2012 г. (ДВ,
бр. 39 от 2012 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и представлява от Цонка Стайкова Иванова“ се изменя
с „Училището се управлява и представлява от
Мая Иванова Христова“.

6525

Министър:
Р. Коларова

ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Градина Аника“ – ЕООД, представлявано от
Златка Иванова Караславова, ЕИК 201918796,
седалище и адрес на управление – София 1715,
р-н „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 458, вх. 4,
ет. 1, ап. 4, да открие Частна целодневна детска
градина „Аника“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Аника“ – София, е: София, ж.к.
Младост 4, бул. Александър Малинов, бл. 79Б.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, ж.к. Младост 4,
бул. Александър Малинов, бл. 79Б.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Петя Цветанова Петрова.

6526

Министър:
Р. Коларова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-691
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Киров дол“, в
землището на с. Солник, ЕКАТТЕ 68028, община
Долни чифлик, област Варна, обявен за резерват
със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на министъра
на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76
от 1968 г.) и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-386 от 15.10.1999 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99
от 1999 г.), от 535 дка на 541,791 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Киров
дол“, определени с акта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 001101 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Солник, ЕКАТТЕ 68028, община Долни чифлик,
област Варна, с площ 541,791 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Киров дол“
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околна среда и води – Варна.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6551

За министър:
Вл. Дончев

ЗАПОВЕД № РД-693
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Вълчи проход“, в
землището на с. Голица, ЕКАТТЕ 15597, община
Долни чифлик, област Варна, обявен за резерват
със Заповед № 508 от 28.03.1968 г. на министъра
на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 76
от 1968 г.) и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № РД-371 от 15.10.1999 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97
от 1999 г.), от 431 дка на 423,101 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Вълчи
проход“, определени с акта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 010791 съгласно картата на
възстановената собственост за с. Голица, ЕКАТТЕ
15597, община Долни чифлик, област Варна, с
площ 423,101 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на поддържан резерват „Вълчи
проход“ и картният материал се съхраняват и са
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на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър:
Вл. Дончев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 562
от 11 септември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община са постъпили предложения за осигуряване на пешеходна връзка от
ж.к. Дружба 2 до Метростанция М-19-I, разположена на бул. Цариградско шосе: вх. № ГР-9400-157 от 2012 г. от представители на етажната
собственост на блокове № 284Д, 284, 275, 278,
286, 281а, 280, 281, 282, 283, 269, 272 до главния
архитект на СО; вх. № РА-92-00-655 от 27.11.2012 г.
чрез приемна на Министерския съвет на Република България № 3404 от 27.11.2012 г.; вх. № РА92-00-655 от 27.11.2012 г./10.01.2013 г. чрез Постоянната комисия по транспорт, транспортна
инфраструктура и безопасност на движение към
СОС № СО-94-Д-6/1 от 9.01.2013 г.; вх. № РА-9200-655 от 27.11.2012 г./10.01.2013 г. чрез Любомир
Христов – заместник-кмет на СО; вх. № РА-92-00655 от 27.11.2012 г./10.01.2013 г. чрез омбудсмана
на Република България № 122/1 от 22.02.2013 г.
Изработено е мотивирано предложение за
изменение на плана за регулация, като е приложен проект за надлъжен профил на тунел – пешеходна връзка меж ду Метростанци я М-19-I
и ж.к. Дружба 2, изработен по възлагане от
„Метрополитен“ – ЕАД, осигуряваща достъпна
среда в съответствие с Наредба № 4 от 2009 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-52 от 9.07.2013 г., т. 16, като е предложено на
главния архитект на СО да разреши изработването
на подробен устройствен план.
Със Заповед № РД-09-50-226 от 28.03.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проект ИПРЗ.
Проведени са процедурите по чл. 124б, ал. 2
ЗУТ, което е удостоверено с писмо № УТ-660274 от 24.04.2014 г. на кмета на район „Младост“.
Внесен е проект за ПУП с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-92-00-36 от 9.05.2014 г. проектът
е изпратен до район „Младост“ и район „Искър“
за обявяване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо № УТ-6602-94(4) от 4.07.2014 г. от
кмета на район „Младост“ е удостоверено, че има
постъпили два броя възражения с № УТ-7000-17
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от 30.06.2014 г. и № УТ-6602-94(2) от 11.06.2014 г.
Съгласно протокол на РЕСУТ № 5 от 14.05.2014 г.,
т. 7, становището на експертния съвет е, че няма
забележки по представения проект.
С писмо № 6602-24(3) от 27.05.2014 г. от главния архитект на район „Искър“ е удостоверено,
че няма постъпили възражения.
В отговор на писмо изх. № ГР-92-00-36 от
7.07.2014 г. е постъпило становище по постъпилите възражения от „Метрополитен“ – ЕАД, с
изх. № ПС-0183/01 от 7.07.2014 г.
Приложено е становище от Главна дирекция
„ПБЗН“ – МВР, Столично управление „ПБЗН“, с
рег. № ОМ-326 от 30.04.2014 г. за съответствие на
инвестиционен проект с правилата и нормите за
пожарна безопасност, с което се съгласува представеният идеен инвестиционен проект по части
„Архитектура“, „Конструкции“, „Вентилация“,
„Електро“ и „ВиК“ на обект: „Подземна пешеходна връзка на метростанция 19 с ж.к. Дружба 2,
район „Искър“.
Към преписката е приложено заснемане и
оценка на съществуваща растителност за територията, прилежаща на проектното продължение
на ул. Обиколна (м. Дружба – разширение), заверена от дирекция „Зелена система“ при СО с
изх. № 7000-СП-616 от 19.07.2011 г.
Постъпилите възражения са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г.,
т. 24, като са взети следните решения по тях:
По възражение № УТ-6602-94(2) от 11.06.2014 г.
от „Интер експо и конгресен център“ – АД, като
собственик на УПИ II от кв. 2 м. Цариградско
шосе – Караулката – уважава се частично. Да не
се променя регулационната граница на УПИ II,
изразено и в становище от „Метрополитен“ – ЕАД,
с изх. № ПС-0183/01 от 7.07.2014 г., т. 2. По отношение на подземното тунелно преминаване е представен надлъжен профил, доказващ незасягането
на изградените обекти. Приложено е становище
от Главна дирекция „ПБЗН“ – Столично управление „ПБЗН“, с рег. № ОМ-326 от 30.04.2014 г.
„за съответствие на инвестиционен проект с
правилата и нормите за пожарна безопасност“.
По възражение № УТ-7000-17 от 30.06.2014 г.
от „Софийска международна летищна компания“ – АД, като собственик на подземен паркинг в
УПИ II от кв. 2, м. Цариградско шосе – Караулката – не се уважава. По отношение на подземното
тунелно преминаване е представен надлъжен
профил, доказващ незасягането на изградените
обекти. Приложено е становище от Главна дирекция „ПБЗН“ – Столично управление „ПБЗН“,
с рег. № ОМ-326 от 30.04.2014 г. „за съответствие
на инвестиционен проект с правилата и нормите
за пожарна безопасност“.
При разглеждането на проекта от ОЕСУТ е
направено следното служебно предложение: „Проектът да се съгласува от проектантския колектив
на ПРЗ, м. Дружба – Обиколна, по отношение на
контактната улица от о.т. 33 до о.т. 34.“
Представено е становище изх. № ОВОС-45 от
23.07.2014 г. от министъра на околната среда и
водите, че за ИП „Подземна пешеходна връзка
на метростанция 19 – Първи метродиаметър с
ж.к. Дружба 2“ не е необходимо провеждане на
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процедура по реда на глава втора от наредбата
за ОС, с което е изпълнено условието на чл. 125,
ал. 7 ЗУТ.
В проектите е отразена корекцията с оранжев
и виолетов цвят по частично уваженото възражение № УТ-6602-94(2) от 11.06.2014 г. и становище
от „Метрополитен“ – ЕАД, изразено в писмо с
изх. № ПС-0183/01 от 7.07.2014 г., т. 2.
Изпълнено е служебното предложение на
ОЕСУТ. Проектът е съгласуван от проектанта
на м. Дружба – Обиколна по отношение на изменението на улица между о.т. 33 и о.т. 34.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г., т. 24, с
предложение проектът „Да се изпрати в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Проектът за ПУП е изработен по служебно възлагане във връзка с възникналата нова общинска
нужда, свързана с осигуряване на по-добър начин
на живот на гражданите на гр. София и респ.
живущите на територията на ж.к. Дружба след
заявена такава от тяхна страна за изграждането
на обект, който ще им позволи лесно и достъпно
ползване на метрото на гр. София.
Предвид горното е налице основание по
чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ, както и
по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – съществена промяна в обществено-икономическите
условия и устройствените условия, при които е
съставен действащият план – изградено и функциониращо метро на гр. София, и чл. 134, ал. 2,
т. 2 ЗУТ – одобряване на кадастрална карта за
териториите на район „Младост“ и район „Искър“.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС,
тъй като с плана се предвижда отчуждаване на
недвижими имоти –  собственост на физически и
юридически лица – части от ПИ с идентификатор
68134.1504.1182, за които части е предвидено изграждането на публично мероприятие пешеходна
алея, свързваща подземната пешеходна връзка с
улица между о.т. 33 и о.т. 34.
Подземната пешеходна връзка преминава през
УПИ II-534, 539, 541, 544, 545, 554, 559, 561, 562, 586,
699, 700, 701, 702 – „За обществено строителство“,
при условията на чл. 189 ЗУТ.
Проектът е изработен върху извадка от циф
ровия модел на действащия план за регулация
на местности Ж.к. Дру жба 2 и Цариградско
шосе – Караулката, кв. 2.
За територията е одобрена кадастрална карта
в частта на район „Младост“ със Заповед № РД18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор
на АГКК и Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на
същия в частта на район „Искър“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – служебно
разрешаване изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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Съгласно ОУП на СО проектът попада в
две устройствени зони: Смесена многофункционална зона (Смф) с максимално допустими
устройствени параметри –   плътност – 60 %,
Кинт. – 3,5, озеленяване мин. – 40 %, и терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути (Тзв), в която не се допуска
строителство с изключение на инженерни мрежи,
съоръжения и алеи.
Проектът предвижда изграждането на инженерно съоръжение – подземна пешеходна връзка
и алея в зона (Тзв).
Новосъздаденият УПИ ХХХI-1182 с конкретно
предназначение – „За офиси и п.г.“, е допустимо в
устройствена зона „Смф“, в която попада имотът.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът за изменение на плана за регулация
е изработен върху действаща кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
С проекта се предвижда изграждане на надземна и подземна пешеходна връзка по тунелен
способ от ж.к. Дружба 2 до Метростанция М-19-I
при спазване изискванията на чл. 189, ал. 1 и 3
ЗУТ, което се доказва с изработената схема с
надлъжен профил тунел. Пешеходната връзка
преминава подземно през УПИ II и имот с идентификатор 68134.1504.399 и надземно през имот
с идентификатор 68134.1504.1182.
Имот с идентификатор 68134.1504.1182 се
урегулира по имотните си граници в кадастралната карта при спазване нормата на чл. 17, ал. 1
ЗУТ в нов УПИ ХХХI-1182 – „За офиси и п.г.“,
кв. 2. С ПЗ в същия се предвижда изграждане
на свободностояща, високоетажна нежилищна
сграда м+7 ет. и подземни гаражи.
Урег улирането на имот с идентификатор
68134.1504.1182 и надземната пешеходна връзка
налагат изменение на уличната регулация по
о.т. 33 – о.т. 34.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията на проекта предвижда израз
ходване на бюджетни средства на Столичната
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129,
ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 17,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115,
ал. 1 и 2 и чл. 125, ал. 7 ЗУТ във връзка с писмо
изх. № ОВОС-45 от 23.07.2014 г. на министъра на
околната среда и водите, чл. 189 ЗУТ, т. 12 и 34
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г.,
т. 24, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Ж.к. Дружба 2, район „Искър“,
и м. Цариг ра дско шосе – К араулката, к в. 2,
район „Младост“, като: изменение на улична
регулация между о.т. 33 и о.т. 34. Създаване на
пешеходна връзка през имот с идентификатор
68134.1504.1182, през имот с идентификатор
68134.1504.399 и през УПИ II-534, 539, 541, 544,
545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702“ – „За
обществено строителство“. Създаване на нов
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УПИ ХХХI-1182 – „За офиси и п.г.“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст, щрихи и зачертавания с корекциите в оранжев и виолетов цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на м.
Цариградско шосе – Караулката, кв. 2, район
„Младост“, в обхват: УПИ II-534, 539, 541, 544, 545,
554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702 – „За обществено строителство“, и УПИ ХХХI-1182 – „За
офиси и п.г.“, съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за схема с надлъжен профил на новопроектирана подземна пешеходна
връзка, свързваща метростанция 19 и улица от
о.т. 33 – о.т. 34, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и
район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1416
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.11.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на обект: поземлен имот с
идентификатор № 68134.1108.8 и построените в
него 2 сгради с идентификатори № 68134.1108.8.1
и 68134.1108.8.2, кв. 14, ул. Сирма войвода 16,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 270 000 лв. (15,64 %
от сделката се облагат с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 27 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.10.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1420
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.,
потвърдено с Решение № 306 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 23.10.2014 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ VII-128, кв. 9, м. Крива
река, ул. Баница 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 553 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 55 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.10.2014 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1421
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация отменя Решение
№ 1353 от 23.07.2014 г. (ДВ, бр. 68 от 2014 г.) за
насрочване на публичен търг с явно наддавяне
за следния обект: сграда с УПИ IX в с. Яна,
ул. Васил Левски 21, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1430
от 19 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 214 от 10.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.10.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ XIII-93, кв. 31а, м. НПЗ
Средец, ул. Охридско езеро 44 – 50 и ул. Никопол
2 – 4, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, София.
2. Начална тръжна цена – 823 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 82 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1431
от 19 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.10.2014 г. в 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на обект: ПИ с идентификатор
68134.4400.2889, част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен
път и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от „Столичен автотранспорт“ –  ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена – 761 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 76 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1432
от 19 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.10.2014 г. в 12 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на обект: ПИ с
идентификатор 68134.4400.2888, част от автобусно
поделение „Република“, м. Територии, прилежащи
на околовръстен път и бул. Сливница, заедно с
построените в него сгради, ул. Околовръстен
път 788, обособена част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена – 2 430 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 243 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
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София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1434
от 19 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 30.10.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I за ОЖС, магазини и
ТП, кв. 19, м. Красно село – Стрелбище, София,
ул. Кюстендил 25 – 29, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 1 350 000 лв. (Сделката се облага с 20  % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 135 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите –  всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6571

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1604
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ-389
от 12.08.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 99088.18.108 по кадастралната карта на кв. Долни Воден – Асеновград,
като се образува нов УПИ 18.108, жилищно застрояване, ведно с план-схеми за водоснабдяване
и електрификация съгласно нанесените червена и
сини регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект .
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.

6444

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1811
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе за електропровод
за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.702.1975 в местността Бадемлика,
землище гр. Карлово.
Подробният устройствен план предвижда трасето на електропровода за захранване на ПИ с
идентификатор 36498.702.1975 да мине през ПИ с
идентификатор 36498.702.9536 – селскостопански,
горски, ведомствен път – публична общинска
собственост на Община Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6377

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 437
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 30 от протокол
№ 3 от 23.07.2013 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Козлодуй, реши:
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Одобрява подробни уст ройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за: 1. изместване
на участък от напоителен канал, преминаващ
през площадка „Радиана“, местност Старите
лозя, в землището на с. Хърлец; 2. изместване
на участък от питеен водопровод през площадка
„Радиана“ във връзка с изграждането на обект:
„Национално хранилище за погребване на радио
активни отпадъци“ (НХРАО).
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

6409

Председател:
В. Горанов

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

В частта план за регулация УПИ V-405 и
УПИ VІІ-407 се обединяват в нов УПИ V-405,
407 на площ 3947 кв. м с отреждане „За курортно
строителство“.
В частта план за застрояване за УПИ V-405,
407 в кв. 3601 се въвежда устройствена зона „Ок“
по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7
за ПНУОВТУЗ.
За УПИ V-405, 407 се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване = 30 %, Нкорниз = 15 м, Кинт. – 1,5, и
минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
6410

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 830
от 4 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 5,
ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата
на ПИ 000443, местност Влашки дол, землището на
с. Савойски с ЕКАТТЕ 65047, община Кюстендил,
за промяна на предназначението на територията
на имота от горска в територия за рекреационни
дейности – вилна зона, и съобразен със следните
устройствени показатели и характеристики:
• устройствена зона – територии за рекреационни дейности – вилна зона (Ов);
• предназначение на имота – „вилна зона“;
• максимална етажност/височина – макс. 7 м,
К. било 10 м;
• плътност на застрояване – макс. 5,13  %;
• минимална озеленена площ – мин. 60  %,
от която 50 % с дървесна растителност;
• интензивност за застрояване (Кинт.) – 0,1.

6443

Председател:
Ив. Андонов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 900
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
V-405 и УПИ VІІ-407 в кв. 3601 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори 51500.507.140 и 51500.507.141 по КК
на гр. Несебър.

РЕШЕНИЕ № 901
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ V-150
в кв. 6501 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.366
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя номерът на имота от УПИ V-150 на УПИ V-366 в
съответствие с идентификатора му по кадастрална
карта, като същият се отрежда „За курортно и
жилищно строителство“ и се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване=30 %, Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5, и минимално
озеленена площ – 50  %, в устройствена зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
6411
РЕШЕНИЕ № 902
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ V-16
в кв. 7902 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.35
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване = 30 %, Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5,
и минимално озеленена площ – 50 %, в устройствена зона „Ок“.

БРОЙ 82
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

6412

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 903
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ ІV-227
в кв. 5601 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.314
по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване = 30 %, Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5,
и минимално озеленена площ – 50 %, с отреждане „За курортно строителство“ в устройствена
зона „Ок“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

6413

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 904
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
ІV-440 и УПИ ІХ-416 в кв. 3502 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад, идентични с имоти с идентификатори 51500.507.207 и 51500.507.212 по КК
на гр. Несебър.
В частта план за регулация УПИ ІV-440 и
УПИ ІХ-416 се обединяват в нов УПИ ІV-440,
416 на площ 4111 кв. м с отреждане „За курортно
строителство“.
В частта план за застрояване за УПИ ІV-440,
416 в кв. 3502 се въвежда устройствена зона „Ок“
по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7
за ПНУОВТУЗ.
За УПИ IV-440, 416 се установяват следните
устройствени показатели: Плътност на застрояване = 30 %, Нкорниз = 15 м, Кинт.=1,5, и
минимално озеленена площ – 50  %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

6414

Председател:
Бл. Филипов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 905
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване НН 0,4 kV на обект „Радионавигационно и радиокомуникационно съоръжение“
в поземлен имот с идентификатор 11538.15.195
по кадастралната карта на гр. Свети Влас, м.
Касада Саръгьолджук. Трасето на новопредвидения кабел преминава през ПИ 11538.15.183 и
ПИ 11538.15.198 – собственост на МЗГАР, и ПИ
11538.15.16 – собственост на Община Несебър.
Дължината на трасето на новопроектирания кабел
е 329,53 м. Определен е сервитут по 2 метра от
оста на бъдещия кабел.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

6415

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1197
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,35 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 21 със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463  % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 18 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38417 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 67 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1502.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1800 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
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ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

6441

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1198
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: ателие № 3 –  самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седмия етаж, със застроена площ 55,53 кв. м,
с прилежащо избено помещение № 20 със светла
площ 4,74 кв. м, заедно с 0,7503  % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с
обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в
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УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо
се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. Б, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 19 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 38410 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 104 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1561.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1900 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга. 	
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

6442

Председател:
Д. Ангелов
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 154
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129 ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 и 2, чл. 103, ал. 4, чл. 62а, ал. 5, чл. 109,
ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 112 и чл. 63,
ал. 4 ЗУТ, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони на МРРБ
и Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
на МРРБ, Решение № 375, взето с протокол № 16
от 5.09.2007 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
за одобряване на ОУП – Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 14ХІ-172 от
16.05.2014 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПУР
и ПР на част от кв. 1 УПИ V – зеленина, по
плана на ВСИ – МО, Пловдив, за изграждане
на елементи от техническата инфраструкт ура – продължението на ул. Проф. Цв. Лазаров към
кръстовището на бул. Санкт Петербург и ул. Лев
Толстой, със схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като:
I. От кв. 1 по плана на ВСИ и МО, Пловдив,
се създават нови квартали 1, 5 и 6 и нов кв. 1 по
плана на парк „Лаута“ във връзка с променено
трасе на продължението на ул. Проф. Цв. Лазаров
от кръстовището с ул. Поручик Боян Ботев до
бул. Санкт Петербург и предвиждане на допълнителни паркоместа за района.
II. ПУП – ПУР (план за улична регулация).
Във връзка с протокол № 19, т. 1, от 17.05.2008 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив за приета транспортно-комуникационна схема за продължението
на ул. Проф. Цв. Лазаров от кръстовището с
ул. Поручик Боян Ботев до бул. Санкт Петербург
се променя уличната регулация за ул. Проф. Цв.
Лазаров от кръстовището с ул. Поручик Боян
Ботев до бул. Санкт Петербург между о.т. 901904-4-2; улица между о.т. 4-4а-9-2б-2а-1а, като
се урегулират нови улици с обща широчина на
улиците съответно: 15,50 м; 13,50 м; 6,75 м; 4 м,
и с променлива широчина от 22 м до 28,15 м с
улични паркинги с нови о. т., както следва:
– продължението на ул. Проф. Цв. Лазаров
от кръстовището с ул. Поручик Боян Ботев до
бул. Санкт Петербург с нови о.т. 901-904а-4д-4а4б-4в-4г-9в-9б-9а-2е-16;
– с евер оиз т оч нат а ул и ч на р ег ула ц и я на
ул. Проф. Цв. Лазаров от УПИ I – Център за
рехабилитация, по плана на жил. гр. А-12, ЖР
Тракия до пресичането със северната улична регулация на нова улица с нови о.т. 2а-4б е граница
между плана на ВСИ и МО, гр. Пловдив, и парк
„Лаута“, гр. Пловдив;
– нова задънена улица с нови о.т. 2е-2в-2г-2а;
– нова улица с нови о.т. 2а-4б, като североизточната улична регулация е граница между плана
на ВСИ и МО, гр. Пловдив, и парк „Лаута“;
– променя източната улична регулация на
бул. Санкт Петербург от о.т. 1б до о.т. 2,
по кафявите, зелените, сините и червените
зачертавания, линии и надписи на проекта.
III. ПУП – ПР (план за регулация).
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III. 1. От УПИ V – зеленина, от кв. 1 по плана
на ВСИ и МО, гр. Пловдив, в нов кв. 6 се урегулира нов УПИ І – 540.1308, зеленина, за проектен
идентификатор 56784.540.1308 по КК – Пловдив, и
устройствена зона Зоз – зона за отдих и зеленина;
ІІІ. 2. От УПИ V – зеленина, от кв. 1 по
плана на ВСИ и МО, гр. Пловдив, в нов кв. 5
се урегулират:
– нов УПИ І – 540.1299, зеленина, за проектен
идентификатор 56784.540.1299 по КК – Пловдив;
– променя отреждането на УПИ ІV-578, обществено и жилищно строителство, на УПИ
II – 540.1038, обществено и жилищно строителство, за привеждане в съответствие с имотния
идентификатор 540.1038 по КК на Пловдив, без
промяна в регулационните граници.
ІІІ. 3. От УПИ VІ-575, обществено обслужване,
спортни дейности, от кв. 1 по плана на ВСИ и
МО, гр. Пловдив, в нов кв. 1 се урегулира:
променя отреждането на УПИ VІ-575, обществено обслужване, спортни дейности, от
кв. 1 по плана на ВСИ и МО, гр. Пловдив, на
УПИ VІ-540.81, обществено обслужване, спортни
дейности, за привеждане в съответствие с имот
ния идентификатор 540.81 по КК на Пловдив и
поставя западната регулационна граница към
ул. Проф. Цв. Лазаров по имотната граница на
ПИ 540.81 по КК на Пловдив по кафявите, зелените, сините и червените зачертавания, щрихи,
линии и надписи на проекта.
IV. ПУП – план-схеми: вертикална планировка, газификация, електро, телекомуникации,
канализация, водоснабдяване, озеленяване, опорен план и фитосанитарна оценка, геодезическо
заснемане.
Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите действия по реда на чл. 129, ал. 1
и чл. 215 ал. 4 ЗУТ.

6431

Председател:
Ил. Николов

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1426
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява изменение на подробния устройствен
план на кв. 719 и кв. 720, парк „Юнак“, гр. Сливен, като отпадат кв. 719 и кв. 720 и се образува
нов квартал 719 в парк „Юнак“ с УПИ І – „За
дендрологичен парк и зоокът“, и УПИ ІІ-92 – „За
парк“, и в кв. 652, кв. Младост, гр. Сливен, се
образува нов УПИ ХХVІІІ – „За обществено
обслужване“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6353

Председател:
М. Григорова
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РЕШЕНИЕ № 1429
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробния устройствен план за
поземлен имот 67338.565.1, парк „Хамам баир“,
кв. Асеновец, гр. Сливен, като се проектира нова
улична регулация и се образуват нови квартали:
кв. 746 с УПИ І – „За парк“, УПИ ІІ – „За техническа инфраструктура“, и УПИ ІІІ – „За специално
предназначение“, и кв. 747 с УПИ І – „За парк“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6354

Председател:
М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 1430
от 27 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на подземен електропровод 1 kV от БКТП „Лук
ойл“, намиращ се в урбанизираната територия
на гр. Сливен, до ПИ 67338.48.4, отреден „За
автосервиз и автокъща“, местност Сливенски
кър, землище гр. Сливен, преминаващ през имот
67338.48.34 – полски път, общинска собственост,
в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

6355

Председател:
М. Григорова

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 431
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ ИАГ-29338 от 27.08.2014 г. за предварително
съгласуване за учредяване на сервитут върху
поземлен имот в горска територия – частна
държавна собственост, на МЗХ – Изпълнителна
агенция по горите, във връзка с докладна записка
с вх. № 190 от 8.09.2014 г. от кмета на община
Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за довеждащ водопровод до
обект: „Пречиствателна станция за питейни води
и водоем (резервоар 500 куб. м), разположен в ПИ
с идентификатор 05462.202.33, землище с. Борино,
община Борино, област Смолян“, в териториален
обхват, започващ от съществуващ водопровод в
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имот с идентификатор 05462.202.32, преминава през имоти с идентификатори 05462.202.30,
05462.202.19, 05462.202.37, 05462.202.32, достигайки
югоизточния край на имот 05462.202.33, където се
намира входната тръба на ПС – ПВ, в която се
включва. Оттам трасето продължава, преминавайки през имоти с идентификатори 05462.202.32,
05462.203.18, достигайки водопроводна шахта в
имот с идентификатор 05462.204.590.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК.

6416

Председател:
А. Джебирова

РЕШЕНИЕ № 432
от 9 септември 2014 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 и 2 3
ЗМС М А , ч л . 110 , а л . 1, т. 5, ч л . 1 29,
а л . 1 З У Т и Р е ш е н и е № И А Г- 2 9 3 3 8 о т
27.08.2014 г. за предварително съгласуване за
учредяване на сервитут върху поземлен имот в
горска територия – частна държавна собственост,
на МЗХ – Изпълнителна агенция по горите,
въз връзка с докладна записка с вх. № 191 от
8.09.2014 г. от кмета на община Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабелни ел. проводи за
захранване на обект „Пречиствателна станция за
питейни води и водоем (резервоар 500 куб. м),
разположен в ПИ с идентификатор 05462.202.33,
землище с. Борино, община Борино, област
Смолян, в териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 05462.202.32 и 05462.202.33,
с. Борино, местност Саборча, община Борино.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК.

6417

Председател:
А. Джебирова

266. – Военномедицинската академия – София, обявява следните конкурси за заемане на
академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина:
1. На основание Заповед № 1052 от 19.09.2014 г.
на началника на ВМА за заемане на академична
длъжност доцент в катедра „Гастроентерология,
чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София, ВМА, по научната
специалност „Гастроентерология“.
2. На основание Заповед № 1050 от 19.09.2014 г.
на началника на ВМА за заемане на академична длъжност доцент в катедра „Ортопедия,
травматология и реконструктивна хирургия“ на
МБАЛ – София, ВМА, по научната специалност
„Ортопедия и травматология“.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
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необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация – Учебно-научен отдел: тел. 9225973,
9225130.
6531
77. – Национа лната м узика лна академи я
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
по 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство
за: професори по: солфеж – един, към катедра
„Теория на музиката“; виола – един, към катедра
„Струнни инструменти“; обой – един, към катедра
„Дървени духови инструменти“; оперно пеене с
диригент – един, към катедра „Музикално-сценично изкуство“; доценти по: хармония – един,
полифония – един, естетика – един, симфонична
оркестрация – един, четирите към катедра „Теория на музиката“; пиано – един, към катедра
„Пиано“ в ТКДФ; камерно пеене – двама, към
катедра „Класическо пеене“, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 94, тел. 02/44-09-751.
6374
78. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
конкурси за прием на докторанти по следните докторски програми по държавна поръчка:
композиция – две, към катедра „Композиция“;
симфонична оркестрация – една, към катедра
„Теория на музиката“; пиано – една, към Клавирна катедра; цигулка – една, към Цигулкова
катедра; камерна музика – виолончело – една,
към катедр а „Камерна музика“; класическо пеене – две, към катедра „Класическо пеене“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Конспекти и документи – в Учебен
отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
94, тел. 02/44-09-747.
6375
4. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – държавна поръчка, по научната специалност „Теория
и методика на физическото възпитание, спортната тренировка и кинезитерапията“ за учебната
2014/2015 г. в следните направления:
Шифър

Професионално направление

Редовна Задочна
форма
форма

7.6

Спорт

8

0

7.4

Обществено здраве – кинезитерапия

3

1

1.3

Педагогика на обучението
по физическо възпитание

2

1

Конкурсите са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
Центъра за развитие на академичния състав на
НСА „Васил Левски“, кабинет 403, ет. 4, Студентски
град. Необходимите документи са публикувани
на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.
6479
18. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.5. Математика (математически анализ) – един;
4.6. Информатика и компютърни науки (извличане на информация) – един; 2.1. Филология
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(Български език – приложна лингвистика) – един;
2.2. История и археология (история на България – нова българска история) – един; 2.1. Филология (Български език – стилистика и история
на българския книжовен език) – един; доценти
по: 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (историческа социология на българските елити) – един; 2.1. Филология (Български
език – морфологи я и синтаксис) – един; 7.4.
Обществено здраве (Социална медицина – електронно здравеопазване) – един; 7.1. Медицина
(вътрешни болести – нефрология) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (етномузеология) – един; 2.2. История и археология
(съвременна история) – един; главни асистенти
по: 3.2. Психология (Трудова и организационна
психология) – един; 3.2. Психология (Социална
психология) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с
необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в
СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в
ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34; 02/9308-701. Приемно
време: от 15 ч. до 17,30 ч.
6516
17. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурси в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология
за заемане на академичната длъжност: доцент:
двама по научната специалност „Ортопедична
стоматология“ за нуждите на катедра „Протетична
дентална медицина“; един по научната специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на
преподаването по дисциплината „Орална патология“ в катедра „Образна и орална диагностика“;
един по научната специалност „Терапевтична
стоматология“ за нуждите на преподаването по
дисциплината „Дентална клинична алергология“
в катедра „Образна и орална диагностика“; двама
по научната специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра „Ортодонтия“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
6591
19. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Акушерство и
гинекология“ за нуждите на Клиника „Обща и
онкологична гинекология“ на МБАЛ – София,
Военномедицинска академия, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискване – придобита ОНС „Доктор“ по научната специалност „Акушерство и гинекология“.
Изискванията за участниците в конкурса ще
бъдат публикувани на уебсайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1606, бул. Георги
Софийски 3, Военномедицинска академия, ет. 2,
явно деловодство. За повече информация: Учебнонаучен отдел на ВМА: тел.: 02/9225973, 02/9225130.
6399
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20. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Съдебна
медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна
медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
Ш
и
ф
ъ
р

Област на висше образование

Ш
и
ф
ъ
р

Професионално направление

4.3.

Биолог и чески науки

ВЕСТНИК
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справки – София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по
съдебна медицина и деонтология, Обща канцелария, тел. 02 9230/412.
6400
39. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти
съгласно Решение на МС № 293 от 13.05.2014 г. за
учебната 2014/2015 г. по област на висше образование, професионално направление и следните
докторски програми:
Форма на
обучение
Докторска програма

редовно

задочно

Биохимия

1

0

Имунология

1

0

Молекулярна генетика

1

0

Акушерство и гинекология

4

0

А нестезиолог и я и ин тензивно
лечение

7

0

Белодробни болести

2

5

Ендокринология

2

0

Кардиология

5

0

К линична (Медицинска психология)

1

0

Неврология

11

0

Неврохирургия

3

0

Нуклеарна медицина

0

1

Образна диагностика

1

0

Обща медицина

1

0

Обща хирургия

2

0

Офталмология

5

0

Педиатрия

1

1

Психиатрия

8

0

Урология

1

0

Физиотерапия, курортология и
рехабилитация

0

1

Теоретична химия

1

0

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

Токсикология

1

0

Медицински факултет
4.

7.

Природни науки, математика и информатика

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Фармацевтичен факултет
4.

7.

Природни науки, матема4.2.
тика и информатика
Здравеопазване и спорт

7.3.

Химически
науки
Фармация
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Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Общес т вено
здраве

Продължителността на докторантурите е: за
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София, както следва:
1. заявление до ръководителя на съответното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет);
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ с
приложението или уверение за успешно положени
държавни изпити и академична справка;
4. копие на трудов договор – за участниците
в конкурса за задочна докторантура;
5. други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област.
Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т. 1 – 13
и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето
образование. Същият заплаща такса за обучение
съгласно Закона за висшето образование.
Срок за подаване на документи за участие
в конкурсите за докторантура в Медицинския
университет – София – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве 2, деканат,
ет. 1, стая 118, сектор „Наука“. За справки – тел.
02/952 05 21 и 02/91 72 787; Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав 2, деканат, ет. 2, стая
53. За справки – Емилия Иванова, тел. 02/92 36
504; Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море 8, деканат. За справки – Даниела
Василева, тел. 02/94 32 304.
6131
18. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за приемане
на редовни докторанти за учебната 2014/2015 г.
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“:
№

Област на
Профе- Докторска Фор- Брой
висшето об- сионално програма ма на
разование направлеобучение
ние

1. 3. Социални, 3.6. Право Г р а ж д а н - редов- 1
стопански и
с к о и с е - на
правни намейно прауки
во
2. 3.Социа лни, 3.6. Право Т е о р и я и редов- 1
стопански и
история на на
правни над ърж а ват а
уки
и правото.
Пол и т и чески и правни учения

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

7

14

Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)

1

1

Документи се подават в университета, стая
А427, за справки – тел. 052/359 510, 052/359 609,
www.vfu.bg.
6517
5. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ за нуждите на факултет „Природни науки и образование“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
6572
4. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: за доценти по:
професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране (в строителството)“ – един; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика и информационни
т ех нолог и и“ – ед и н; за гла вен асис т ен т по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Теория и история на архитектурата“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
у чилището, София 1373, ул. Су ходолска 175,
тел. 80-29-190.
6553
461. – Институ тът по невробиология при
БАН – София, обявява конкурси по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология“: 1. за нуждите на направление
„Биологични ефекти на природни и синтетични
вещества“ – за професор – един; 2. за нуждите на
направление „Поведенческа невробиология“ – за
доцент – един; двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация
и подаване на документи – в канцеларията на
института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок
23, стая 213, тел. 02-979-2151.
6396
571. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурси за академични
длъжности по професионално направление 4.3.
Биологични науки: доцент по 04.03.06 патология
на животните (в област патобиохимия) за нуждите
на секция „Патология“ – един; главен асистент
по 01.06.19 паразитология и хелминтология за
нуждите на секция „Паразитология“ – един, двата
със срок за подаване на документите 2 месеца от
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датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи на адрес – ул. Акад. Г. Бончев, бл.
25, ет. 2, стая 209, тел. 872-24-26.
6397
40. – Институтът по биология и имунология на
размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент по научна специалност 04.02.01
развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, професионално направление 6.3. Животновъдство,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института: 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872-00-18.
6398
21. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологични науки
по: научна специалност „Екология и опазване на
екосистемите“ за нуждите на секция „Флора и
растителност“ на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един; научна специаланост
„Генетика“ за нуждите на секция „Мутагенеза от
околната среда и генетична оценка на риска“ на
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск
и консервационна биология“ – един; научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
за нуждите на ИГ „Консервационна биология“
на отдел „Екосистемни изследвания, екологичен
риск и консервационна биология“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите
и документите по конкурса са публикувани на
сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при
научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814,
e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи
се подават в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
6433
263. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за доцент по научно направление
„Биология“, шифър 4.3, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на секция „Структура
и функция на хроматина“ със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4; тел. 872-80-50.
6555
51. – Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурси за задочни докторанти
за учебната 2014/2015 г. по следните научни
специалности: 01.06.12. Микробиология – един;
03.01.14. Гастроентерология – един; 03.01.15. Нефрология – един; 03.01.16. Ендокринология – един;
03.01.19. Нервни болести – един; 03.01.28. Медицинска рентгенология и радиология (вкл. използване
на радиоактивни изотопи) – един; 03.01.37. Обща
хирургия – един. Документи се приемат 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“
в Медицински институт – МВР, бул. Скобелев 79,
Човешки ресурси, тел. 02/9821596 и 02/9821460.
6432
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89. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София („СБАЛХЗ“ – ЕАД), обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, шифър 03.01.39,
за нуждите на Лабораторията по цитогенетика
и молекулярна биология към Консултативно-диагностичен блок със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи съгласно изискванията на
раздел II ЗРАСРБ се подават в „СБАЛХЗ“ – ЕАД,
ул. Пловдивско поле 6, отдел „Човешки ресурси“,
ет. 6. За контакти – тел. 02/9701-170.
6554
50. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР във връзка с Решение № 7283 от 27.12.2012 г.
на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 3317/2012 г., Решение № 11326
от 9.08.2013 г. на Върховния административен
съд на Република България, постановено по
адм.д. № 4843/2013 г., съобщава, че са приети
кадастралната карта и кадастралният регистър
на недвижимите имоти за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2244.321 и
02659.2244.322, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична
община. Кадастралната карта и кадастралните
регистри са в Службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
6393
50а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР във връзка с Решение № 3022 от 5.06.2012 г.
на Административния съд – София-град, постановено по адм.д. № 3603/2011 г., съобщава, че
са приети кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти за територията на поземлени имоти с идентификатори
11394.1791.1944 и 11394.1791.2002, при което се
засягат границите на съседните поземлени имоти
с идентификатори 11394.1791.1968, 11394.1791.1969,
11394.1791.1970 и 11394.1791.1655, с. Владая, район
„Витоша“, Столична община. Кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти са в Службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
6394
50б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Страшимирово, община Белослав, които
са в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и када-
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стър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта
и кадастралните регистри, създадени по реда на
чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само
относно несъответствие с данните от плановете
и картите, ползвани при създаването им.
6395
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 (изм.) и ал. 10 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на гр. Банкя, нови
квартали 201 и 201Б. Проектът е изложен в район
„Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 (изм.) ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столична община
чрез район „Банкя“. Проектът за подробен устройствен план подлежи на обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ преди внасянето му в общинския
експертен съвет по устройство на територията.
6391
26. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 (изм.) и ал. 10 ЗУТ във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация на гр. Банкя, квартали 140, 145а и
145в. Проектът е изложен в район „Банкя“. На
основание чл. 128, ал. 5 (изм.) ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Банкя“. Проектът за подробен устройствен план подлежи на обществено обсъждане
по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) във връзка с § 124
ПЗРЗИДЗУТ преди внасянето му в общинския
експертен съвет по устройство на територията.
6392
114. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелно електропроводно
отклонение 20 kV с цел захранване с електрическа
енергия на сграда с магазини и офиси в имот с
идентификатор 04279.38.67, м. Кури дере – ІІІ.22,
по кадастралната карта на Благоевград, минаващо
през имот с идентификатор 04279.38.52 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), м. Кури дере – ІІІ.22, по КК на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
6383
2. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на газопровод от „Разпределителен
газопровод“ до „Автомагистрали Хемус“ – АД,
клон Ботевград, минаващо през имоти 0.45, 0.19,
0.33, 102.2, 103.2, 0.51, 19.1, 12.126. Дължината на
газопроводното трасе е 1,492 км. На основание
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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 – Ботевград.
6612
10. – Община Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе за кабелна линия
20 kV от ЖР № 109 на ВЛ 20 kV „Пазара“ до про
ектен БКТП, ситуиран в УПИ 012056 по КВС на
гр. Брезово, община Брезово, преминаващо през
имот № 012001 – публична общинска собственост,
с начин на трайно ползване – полски път. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Брезово, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6468
11. – Община Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на пътна връзка  
към УПИ 012056 – производствени дейности, по
КВС на гр. Брезово, за обект: „Предприятие за
обработка на пера и площадка за компост“, собственост на „Булгарплюм“ – АД. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6626
12. – Община Брезово, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе за външен канал за условно
чисти води от УПИ 012056 – производствени дейности (обект „Предприятие за обработка на пера
и площадка за компост“) по КВС на гр. Брезово,
преминаващо през общински имоти № 000227,
000088, 000117 и 000257, с начин на трайно ползване на имотите – пасище, мера. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания  по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6625
8. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация на обслужващи улици с о.т. 82 – о.т.
150 – о.т. 151 – о.т. 152 – о.т. 153 – о.т. КК2, о.т.
151 – о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 5 – о.т. 8 – о.т.
НК1 – о.т. КК1 – о.т. НК2 – о.т. КК2 и о.т. 2 – о.т.
13 за обслужване на имоти в местност Големия
камък, землище с. Димчево, община Бургас, и
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел 20 kV за захранване на имот
018017 в землището на с. Димчево, община
Бургас. Проектите са изложени за разглеждане
в ЦАУ „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
6629
4. – Община Девин чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при Община Девин на
основание чл. 6 ППЗУПГМЖСВ обявява списъка
на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ за 2014 г. на информационното табло на
общинската администрация – Девин, интернет
страницата на Община Девин (www.devin.bg) и
чрез местните средства за масово уведомяване – кабелна телевизия, радио „Девин“ и вестник
„ВестникЪ“. Списъкът подлежи на обжалване
пред кмета на община Девин по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението.
6390
56. – Община Златарица съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2, ал. 2, т. 6 и чл. 62а, ал. 4 ЗУТ, становище
№ 16-ЧИ-ПУП-ПР-2014 от 29.07.2014 г. съгласно
условията на чл. 135, ал. 4, т. 1 ЗУТ, изготвено от
главния архитект на община Златарица във връзка
със заявление № СА-07-02-4231 от 29.07.2014 г. и
скица-предложение от Община Златарица e изготвен проект за частично изменение на действащия
подробен устройствен план на гр. Златарица,
община Златарица, в обхват на част от кв. 65 и
кв. 66 по представената скица-предложение, както
следва: УПИ І – за ПСД, кв. 65; УПИ І – за ПСД,
кв. 66; УПИ ІІ – за ПСД, кв. 66; УПИ ІІІ – за
ПСД, кв. 66. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите собственици на недвижимите
имоти могат да направят мотивирани писмени
възражения до кмета на общината в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Проектът е на разположение в
стая № 4 на Община Златарица.
6557
28. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляваща
нова ВЛ 110 kV за второ разкъсване и присъединяване към п/ст ,,Видно“ на двете тройки
проводници на бъдещата нова двойка ВЛ 110 kV
п/ст ,,Добрич“ – п/ст ,,Маяк“/,,Каварна 2“/(,,Сенокос – Белгун“), преминаваща през землищата
на селата Могилище, Иречек и Видно, община
Каварна, засягащ следните имоти с идентификатори: 48828.5.17, 48828.5.18, 48828.5.20, 48828.5.32,
48828.5.83, 48828.5.115, 48828.5.126, 48828.8.73,
48828.11.19, землище с. Могилище, 32768.2.80,
32768.3.3, 32768.3.12, 32768.3.13, 32768.3.14, 32768.3.29,
32768.3.30, 32768.3.93, 32768.3.95, 32768.3.96,
32768.12.56, 32768.13.6, 32768.13.12, 32768.13.15,
32768.13.25, 32768.13.26, 32768.13.47, 32768.13.48,
32768.13.49, 32768.13.101, 32768.13.104, 32768.18.8,
32768.18.70, 32768.18.103, 32768.21.94, 32768.21.95,
землище с. Иречек, 11003.12.191, 11003.12.194,
11003.22.11, 11003.22.13, 11003.22.38, 11003.22.37,
11003.22.42, 11003.22.60, 11003.22.61, 11003.22.65,
11003.22.169, 11003.22.170, 11003.22.180, 11003.22.187,
11003.22.188, 11003.28.6, 11003.28.8, 11003.28.9,
11003.28.16, 11003.28.17, 11003.28.19, 11003.28.130,
11003.31.109, 11003.32.3, 11003.32.117, 11003.32.118,
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11003.32.119, 11003.32.120, 11003.32.123, 11003.32.130,
11003.33.121, землище с. Видно, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“
при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
проекта до общинската администрация, Каварна.
6513
64. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за пътна връзка към
ПИ № 005001 в местност Водоема на път III-795
„Драганци – Карнобат, км 46+304, дясно“ по плана
на землището на с. Драганци, община Карнобат. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
6469
105. – Община К юстен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 015083, ПИ 015084 и ПИ 015085,
местност Селска ливада, землище с. Богослов,
община Кюстендил, от картата на възстановената
собственост (КВС) с цел промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди – „За ваканционно селище“. Възложител на
проекта е „Каликратис“ – ООД, София. Проектът
за ПУП – ПРЗ е на разположение в сградата на
общината, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на ПУП – ПРЗ до общинската администрация.
6470
163. – Община К юстен ди л на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността
Равнище, землище на с. Драговищица, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 2.09.2014 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-232 от 19.08.2014 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложители
на плановете са Юлия Костадинова Калчева и
Румяна Костадинова Атанасова от София. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил на основание
чл. 25б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
6510
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5. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план и специализирана плансхема на „Южен обходен канал за дъждовни
води гр. Любимец, община Любимец“. Трасето
на обходния канал преминава през общинска
публична собственост: имот № 001186 – друг
вид водно течение, имот № 000322 – пасища и
мери, стопанисвани от общината. Сервитутът,
който създава канализацията, е ивица по оста
на канализацията с ширина за ∅ 800 – 1,40 м, за
∅ 1000 – 1,60 м, за ∅ 1200 – 1,80 м, и за открития канал – 0,5 м от външния контур по проект
ВиК. Площта на ограничението е, както следва:
за ∅ 800 – дължина 691 м с площ 967,40 кв. м;
за ∅ 1000 – дължина 986 м с площ 1577,60 кв. м;
за ∅ 1200 – дължина 221 м с площ 398 кв. м; за
открит канал – дължина 240,22 м с площ 1416 кв.
м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Любимец.
6611
30. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108,
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за изменение на
ПУП – устройствени план-схеми за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нова ВС 20/20 kV“
за външно ел. захранване на курортен комплекс
„Свети Влас“, подобект „Клуб хотел“ в УПИ
І-202, 223, кв. 1 по плана на „СБР – Морски санаториум – Свети Влас, Слънчев бряг“, м-т Скеля,
м-т Юрта – Балкана, землище гр. Несебър, през
имоти с идентификатори по одобрена кадастрална
карта: ПИ 51500.506.42 с трайно предназначение
на територи ята – у рбанизирана, и начин на
трайно ползване – за второстепенна улица, ПИ
51500.31.43, 51500.31.42, 51500.31.32, 51500.31.41,
51500.31.40 и 51500.31.39 с трайно предназначение
на територията – за територия на транспорта, и
начин на трайно ползване – за местен път, и имот,
записан в КР на АК на „Слънчев бряг“ – АД, с
идентификатор ПИ 51500.505.295 с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и
начин на трайно ползване – за второстепенна
улица. Трасето на линейните схеми започва като
продължение на трасето от ПС „Хелиос“ 110/20
kV в ПИ 39164.13.61 в землището на с. Кошарица,
преминава по местния път Кошарица – Несебър,
пресича главния път Бургас – Варна, което трасе е предмет на процедиран към този момент
ПУП – ПП, и по тротоари на улица от регулацията на к.к. Слънчев бряг от т. 58 до т. 111 от
координатния регистър на чупките на трасето
на устройствената план-схема достига до ПИ
51500.31.14 до нова възлова станция 20/20 kV.
Дължината на трасето на линейните план-схеми
е 1710 м и се създава сервитут с ширина 0,60 м
от двете страни на трасето с обща площ 2052 кв.
м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет. 3, тел. 2-93-35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6544
19. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че са изработени: проект за
частичен подробен устройствен план – план за
застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот
№ 000072 по КВС на с. Вишовград, ЕКАТТЕ 11380,
община Павликени, област Велико Търново, с
цел смяна предназначението на ПИ № 000072 по
КВС на с. Вишовград за неземеделски нужди (за
съобщителни проводи и съоръжения) и проект за
частичен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – външно електроприсъединяване на
ПИ № 000072 по КВС на с. Вишовград за обект:
„Базова станция VTR 0082.В000“, с възложител:
„Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и
адрес на управление – София 1309, област София,
Столична община, ул. Кукуш 1. 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 проектите за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6566
913. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: „Трасета на водопровод и електропровод,
захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на
селскостопанска техника“ в поземлен имот с
идентификатор 55302.470.7 в местността Полето,
землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище. Трасетата преминават през имот с идентификатор 55302.470.315 с предназначение транспортна
територия – общинска публична собственост,
съгласно приложения регистър. Подробният устройствен план – парцеларен план, се намира в
общинската администрация – Панагюрище, пл.
20 април 13, ет. 2, стая 211, и може да се прегледа
от заинтересуваните лица. 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 парцеларния план до общинската
администрация.
6509
16. – Областният управител на област Перник обявява, че на основание чл. 148, ал. 3, т.
1 (ДВ, бр. 53 от 2014 г.) във връзка с чл. 145,
ал. 2, т. 1 и чл. 143, ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ
е издал на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“
Разрешение за строеж № РС-1 от 17.09.2014 г. за
обект: „Проектиране и изграждане на оптични
кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна
и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“,
обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна
България, трасе Перник – Ковачевци“, етапно
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проектиране – етап I – Оптично кабелно трасе
област Перник – централна поща гр. Перник, и
етап II – Оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци, на територията на землищата: за община
Перник – гр. Перник, гр. Батановци, с. Черна
гора, с. Лесковец, за община Радомир – с. Копаница, за община Ковачевци – с. Косача, с. Ковачевци, с. Лобош и с. Калища. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
6627
61. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че e изработен ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване  до
имот 100050, м. Германско летище – 1, землище
с. Кърналово. Трасето и сервитутите, предвидени да преминат в  земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, са, както
следва: 100050, 000348, 000342, 000343, 000540,
000350. Проектът се намира в сградата на  община
Петрич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план  до общинската администрация.
6631
16. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
отвеждащ канал и заустване на отпадни води от
рибарник в имот 009010, м. Главатица, землище
с. Скрът. Трасето и сервитутите са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: 000873, 000183, 000180, 009007, 074033,
080181, 009001, 009004 – землище с. Скрът, и
000449 – землище с. Ключ. Проектът се намира
в сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6548
284. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане
и одобряване проект във връзка с реализиране
на обект: Отклонение от съществуващ разпределителен газопровод за захранване на цех за
горещо поцинковане на метални конструкции
в УПИ IV-011411, местност Капсида, по КВС
за землище гр. Куклен, община Куклен, област
Пловдив, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 023052 – землище Крумово – полски
пътища на община „Родопи“. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6445
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31. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени: 1. проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) V, кв. 6; (УПИ) І-64, (УПИ) ІІ-65,
ІІІ, (УПИ) VІІ-66, (УПИ) ІV-67, (УПИ) VІІІ-67,
(УПИ) V-68 и (УПИ) VІ-69, кв. 43; (УПИ) ХV-70,
(УПИ) І-70, (УПИ) ХІV-70, (УПИ) ІІ-71, (УПИ)
ХVІ-71, (УПИ) ІІІ-72, (УПИ) ІV-73, (УПИ) V-74,
(УПИ) ХVІІ-91, (УПИ)   ХVІІІ-91, (УПИ) ХІV91, (УПИ) VІІ-92, (УПИ) VІІІ-93, (УПИ) ІХ-94,
(УПИ) Х-95, (УПИ) ХІ-96, (УПИ) ХІІ-97 и (УПИ)
ХІІІ-98, кв. 50; (УПИ) VІ-99, (УПИ) І-99, (УПИ)
VІІ-99, (УПИ) ІІ-100, (УПИ) V-100, (УПИ) ІІІ-101
и (УПИ) ІV-102, кв. 58, по действащия план на
с. Вардим; 2. парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура по чл. 110, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗУТ за укрепване на
бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот
(ПИ) 507009 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с
ЕКАТТЕ 10118; 3. актуализиране, попълване и
цифровизиране на част от кадастралния план на
с. Вардим в обхват кв. 6, кв. 43, кв. 50 и кв. 58 по
регулационния план на с. Вардим. Проектните
материали може да бъдат разгледани 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.
6630
71 . – О б щ и н а С и л и с т р а н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
П У П – ПП – парцеларен п лан на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД, на
територията на община Силистра с трасета
с. Айдемир – с. Полковник Ламбриново – с. Смилец – с. Йорданово – с. Брадвари. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
6512
46. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на водопровод от уличната водопроводна мрежа на с. Мечкарево до ПИ 47980.36.226,
местност Могилите, землище с. Мечкарево,
община Сливен. Трасето преминава през имоти
47980.36.209, 47980.26.91, 47980.34.90, 47980.27.89,
47980.28.70, 47980.28.6, 47980.28.7 и 47980.28.8 – общинска, държавна и частна собственост в същото
землище. Проектът е изложен в общината, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6356
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46а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация на кв.
140 и кв. 278, ЦГЧ, гр. Сливен, като в кв. 140
се променят регулационните граници на УПИ
І – „За пазар“, и се образуват нови УПИ ІV и VІ
с отреждане „За озеленяване и благоустрояване“
и УПИ V – „За премостване за паркинг“, а в кв.
278 се променят регулационните граници на УПИ
І – „За пазар“, и на УПИ ІІ и ІV и отреждането
на УПИ ІІ и ІV се допълва „За озеленяване и
благоустрояване“. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6357
3. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за „Кабел 1 kV за захранване на тютюнев склад в ПИ
503010 (в Стопански двор) по КВС на с. Срем“
при засегнати от трасето на кабела имоти: ПИ
№ 503.34 – НТП стопански двор, засягаща се
площ – 19 кв. м, дължина на трасето в ПИ – 5 м,
собственост на ДПФ – МЗ; ПИ № 20.7 – НТП
селскостопански, горски, ведомствен път, засягаща се площ – 125 кв. м, дължина на трасето
в ПИ – 33 м, публична общинска собственост;
ПИ № 0.568 – НТП – път ІІІ к лас, засягаща
се площ – 628 кв. м, дължина на трасето в
ПИ – 157 м, публична държавна собственост;
ПИ № 0.685 – НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, засягаща се площ – 1517,20 кв. м,
дължина на трасето в ПИ – 96 м, публична
общинска собственост. Изготвеният проект за
промяна на ПУП – ПП (парцеларен план), за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за „Кабел 1 kV за захранване на тютюнев склад в ПИ
503010 (в Стопански двор) по КВС на с. Срем“
се намира в отдел „ОСИРУТ“ („ТСУ“) на общинската администрация – Тополовград, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“.
6565
551. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 и чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии по
КВС на с. Сяново, община Тутракан, за прокарване на път през поземлен имот (ПИ) № 012074
(общинска собственост). Обектът се намира в
местността Върбите, землището на с. Сяново,
община Тутракан, на отстояние 100 м южно от
границите на населеното място в стопански двор
на с. Сяново. Земеделската земя е V категория.
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Парцеларният план на проектния път е направен
върху копие от КВС за землището на с. Сяново.
Новопроектираният план е с ширина 3 м и с площ
670 кв. м. Дължината по оста на новопроектирания
път е 224,72 кв. м. За имота, през който преминава
новопроектираният път, е съставена таблица за
засегнатата площ. Проектите и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 2 и 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6511
24. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на
улица с о. т. 204 – 205 и план за регулация (ПР)
за УПИ І-1003 в кв. 96 по плана на гр. Чирпан,
предвиждащи промяна на улица с о. т. 204 – 205,
вследствие на което 100 кв. м от улицата се присъединяват към УПИ І-1003 в кв. 96 по плана на
гр. Чирпан. Проектът може да бъде разгледан
в стая № 1, ет. І, в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6607
5. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1 ЗУТ
и чл. 21, ал. 7 ЗОС обявява, че е изработен проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Трънак, в
териториален обхват урегулиран поземлен имот
(УПИ) VII-377, 378, квартал 26, община Руен,
област Бургас. Същият е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за изменение на действащ ПУП до
общинската администрация на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
6418

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Живо Тодоров Живов с адрес с. Превала, община Чипровци, област Монтана, ул. Огоста 52, с която
се оспорва чл. 14 от Наредба № 11 от 3.04.2008 г.
за условията и реда за прилагане на мярка 211
„Плащания на земеделски стопани за природни
ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони с
ограничения, различни от планинските райони“
от Програма за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. на министъра на земедели-
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ето, в сила от 1.03.2011 г., по която е образувано
адм.д. № 10086/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
6590
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Българския ветеринарен съюз и д-р Трифон
Димитров Цветков от София на Тарифата за
определяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните за 2014 г.,
приета с Постановление № 184 от 4.07.2014 г.,
издадено от Министерския съвет, по което е
образувано адм.д. № 10547/2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
6530
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Делян Иванов Иванов от
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 15, на Разрешение
за отсичане на дълготрайна растителност № 16
от 30.06.2014 г., издадено от заместник-кмет на
община Бургас, с което на основание чл. 63, ал. 2
ЗУТ е разрешено отсичането и изкореняването на
8 дървета, както следва: – Конски кестен (Aesculus
hippocastanum) № 10 – 1 брой; Черна пирамидална топола (Populus nigra „Piramidalis“) № 11 – 1
брой; Ясенолистен явор (Acer negungo) № 42 – 1
брой; Обикновен кипарис (Cupressus sempervirens)
№ 43, 44 – 2 броя; Източна туя (Thuja orientalis)
№ 9, 70, 72 – 3 броя. По оспорването е образувано
административно дело № 1618/2014 г. по описа
на Административния съд – Бургас. Делото е
насрочено за 21.11.2014 г. от 9,10 ч.
6575
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 1988/2014 г. с предмет на
обжалване Решение № 1357-4 от 12 февруари 2014 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
подробен устройствен план – план за улична регулация на улици и поземлени имоти – публична
собственост, на селищно образувание „Ментеше“, в
това число и схеми: за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за
водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване,
за вертикално планиране, транспортно-комуникационна схема, в частта на имот с идентификатор
10135.4501.575, по оспорване на Йорданка Тодорова
Стефанова, Мария Тодорова Стефанова и Тодор
Георгиев Стефанов. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
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ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Йорданка Тодорова
Стефанова, Мария Тодорова Стефанова и Тодор
Георгиев Стефанов.
6598
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
административно дело № 161/2014 г. по описа на
Административния съд – Смолян, насрочено за
4.11.2014 г. от 11,15 ч., по оспорване от Иванка
Петкова Георгиева от гр. Чепеларе, област Смолян,
ул. Никола Чичовски 34, срещу Решение № 473 от
30.04.2014 г., взето с протокол № 38 от заседание на
Общинския съвет – гр. Чепеларе, от 30.04.2014 г.,
с което решение се одобрява проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 80371.244.84, попадащ в УПИ Х – за озеленяване, УПИ ХІ – сладкарница, и УПИ за СБХ
за нуждите на ОНС – Смолян, в кв. 8 по плана на
к. к. Пампорово, община Чепеларе, с образуване на
нов УПИ с устройствени параметри: устройствена
зона „Об“, височина на застрояване по 7 метра (2
етажа), плътност на застрояване до 30 %, Кинт.
до 1,0, озеленяване – мин. 50 %, и четири нови
УПИ „За озеленяване“ с устройствени параметри:
устройствена зона „Оз“, озеленяване – мин. 100 %,
съответстващи на устройствени показатели от
проекта за изменение на общия устройствен план
на к. к. Пампорово в частта на община Чепеларе,
одобрен със Заповед № РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Обособяват се нови УПИ ХVІ – за
общественообслужващи дейности и трафопост,
УПИ ХVІІ – за озеленяване, УПИ ХVІІІ – за
озеленяване, УПИ ХІХ – за озеленяване, и УПИ
ХХ – за озеленяване, показани с червен, кафяв
и син цвят на графичната част на представения
ПУП. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Смолян, по номера
на образуваното адм. дело, което да съдържа: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че
заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис
на заявителя. Към заявлението да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
6514
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 3338/2014 г. по описа на ІІ отделение,
27 състав, насрочено за 14.10.2014 г. в 9,30 ч. по
жалба на „Пазари Изток“ – ЕАД. Предмет на
делото е законосъобразността на Решение № 100
по протокол № 57 от 20.02.2014 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен проект за
изменение на план за регулация и застрояване
и работен устройствен план на м. Витоша ВЕЦ
Симеоново, кв. 14 и 14б, район „Студентски“, в
частта му относно УПИ І-3051 за маг., УПИ ІІ-1808,
УПИ VІІІ-2180 и УПИ VІ-2683, 1501, 1705 от кв.
14б. В едномесечен срок от деня на обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
6532
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
административно дело № 6930/2014 г. по описа
на ІІ отделение, 30 състав, по жалба на Вероника
Димитрова Кирилова от гр. София срещу Решение
№ 140 от 13.03.2014 г. на Столичния общински
съвет, с което се приемат плановете за преструктуриране, застрояване и регулация на ж. к. Бели
брези в частта му досежно УПИ ХІV-362, кв. 4, в
местността Красно село – Стрелбище, съгласно
чл. 218, ал. 3 ЗУТ. В едномесечен срок от деня
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ всички заинтересовани лица могат да
се конституират като ответници в настоящото
производство с подаване на заявление по реда
на чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
6573
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
административно дело № 9551/2013 г. по описа
на ІІ отделение, 37 състав, по жалба на „Галиция“ – ООД, чрез управителя Цветомир Стефанов
Найденов, със седалище София, срещу Решение
№ 187 от 11.04.2013 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен проект за ПУП – план
за регулация, план за застрояване за ж.к. Красно село – Плавателен канал – север, в граници:
бул. Тодор К аблешков, бул. Братя Бъкст он,
бул. Цар Борис ІІІ, бул. Гоце Делчев и бул. Ген.
Стефан Тошев, съобразно приложение проект в
частта, с която е одобрен план за регулация и
застрояване за УПИ І-16, 17, 21 – „За офиси“, кв.
315а, м. Красно село – Плавателен канал – север.
В едномесечен срок от деня на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в настоящото производство с
подаване на заявление до съда.
6574
Хасковският окръжен съд призовава „София
Понтфолио Б.В.“ – Амстердам, и „Ти Би Ай
Банк“ – АД, София, със съдебен адрес София,
ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 2, Националната агенция за приходите, София, бул. Княз Александър
Дондуков 54, Министерството на земеделието и
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храните, София, бул. Христо Ботев 55, „Сиконко Билдинг“ – АД, София, със съдебен адрес
бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5, „Болгарпродукт“ – А Д, 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 27.10.2014 г.
в 10 ч. като кредитори по ч.т.д. № 98/2014 г., заведено от Тържищна компания „Марица“ – АД,
Хасково – иск по чл. 679 ТЗ.
6515
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Арман Саргсян, роден на 2.02.1978 г., гражданство Армения, да се яви в съда на 20.10.2014 г.
в 14 ч. като ответник по гр. д. № 12069/2013 г.,
заведено от Цветана Тунчева Димитрова, за иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Призованият
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 ГПК.
6583
Габровският районен съд уведомява Ейсан
Ул Хак, роден на 22.04.1978 г., гражданин на
Ислямска република Пакистан, с неизвестен
адрес на територията на Република България,
че в съда има образувано гр. д. № 1537/2014 г.
по описа на ГРС със страни: Христофорос Ейсан
Ул Хак, представляван от законен представител
Ивелина Ганчева Илиева, срещу Ейсан Ул Хак,
с основание на иска чл. 139 СК за заплащане на
издръжка. Ако в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответникът не се
яви в съда, за да получи книжата или не упълномощи представител, да посочи съдебен адрес,
делото ще се докладва за назначаване на особен
представител.
6504
Казанлъшкият районен съд призовава Фредерик Жил Уекстеен, роден на 26.04.1975 г., френски
гражданин, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда в открито съдебно заседание, насрочено за
20.11.2014 г. в 9 ч., в зала № 2 на ет. 2, за връчване на съдебните книжа като ответник по гр.д.
№ 1563/2014 г., заведено от Деница Господинова
Дохчева, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
6435
Казанлъшкият районен съд призовава Тауфик Мохамед Али Махмуд, роден на 1.10.1980 г.
в Египет, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда в открито съдебно заседание, насрочено за
27.11.2014 г. в 9 ч., в зала № 2 на втори етаж, за
връчване на съдебните книжа като ответник по
гр.д. № 1797/2014 г., заведено от Евелина Василева
Василева, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
6597
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
VII състав, уведомява Радинка Цанкова Митово – САЩ, родена през 1918 г., че срещу нея е
заведено гр.д. № 1369/2014 г. по описа на ЛРС, от
Маргарита Димитрова Янева от Перник, за делба
на съсобствени недвижими имоти – земеделски
земи, намиращи се в с. Горско Сливово, община
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Летница, област Ловеч, и че в деловодството на
Ловешкия районен съд се намират исковата молба
и приложенията към нея, препис от които може
да получи в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Предупреждава Радинка Цанкова Митово, че ако не се яви в съда в
двуседмичния срок, съдът ще є назначи особен
представител.
6448
Пазарджишкият районен съд връчва на Ерол
Демир – с неизвестен адрес, препис от исковата
молба и приложенията като ответник по гр. д.
№ 1697/2014 г. – за развод, заведено от Валя
Траянова Демир. В двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
ответникът да се яви в канцеларията на съда за
получаване на препис от ИМ и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 ГПК, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще
му бъде назначен особен представител.
6596
Пловдивският районен съд, ХІХ гр. състав,
съобщава на Боян Енчев Николов и на Ирина
Енчева Николова, че определя на Боян Енчев
Николов 2-месечен срок, в рамките на който
да заяви дали приема наследството, оставено
от баща му Енчо Николов Тянев, починал на
30.03.1936 г., или се отказва от него; определя
на Ирина Енчева Николова 2-месечен срок, в
рамките на който да заяви дали приема наследството, оставено от баща є Енчо Николов Тянев,
починал на 30.03.1936 г., или се отказва от него.
Насрочва делото за 11.12.2014 г. в 10 ч.
6533
Русенският районен съд, 4 гр. с., призовава Сибилд жан Сел яйдин Исмаил, роден на
17.01.1965 г., от Русе, ул. Ф. Станиславов 1, вх. 1,
да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда за
получаване на книжа по гр. д. № 62/2004 г. по
описа на РРС, заведено от Алекс Любенов Атанасов, за делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
6449
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Иван Георгиев Николов с
адрес за призоваване: Варна, ул. Калач 23; Невена Филипова Николова от Варна, ул. Калач
23, и Кремена Георгиева Керязова от с. Устрем,
община Тополовград, област Хасково, ул. Демокрация 33, ответници по гр.д. № 3279/2013 г. по
описа на ВОС, да се явят в сградата на съда за
провеждане на съдебно заседание на 19.03.2015 г.
от 14 ч. по иск с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.), предявен от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество,
за постановяване на решение, с което да бъде
отнето в полза на държавата следното имущество
на обща стойност 129 036 лв.:
От ответниците Иван Георгиев Николов и Невена Филипова Николова с правно основание чл. 4,
ал. 1 във връзка чл. 10 ЗОПДИППД (отм.): нива,
намираща се в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, местност До село, с
площ 3 дка, седма категория, начин на трайно
ползване – нива, представляваща имот № 013004
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в землището на селото, при граници: имот
№ 013005 – нива на Пламен Крумов Николов и
др., имот № 013001 – нива на наем. на Димитър
Кателиев Тодоров, и имот № 000512 – полски път
на Община Аврен. Имотът е образуван от имот
№ 013003 и 5/6 ид.ч. от дворно място в землището
на с. Бенковски, община Аврен, област Варна,
цялото с площ 1440 кв. м, представляващо УПИ
Н-109 в кв. 7 по плана на с. Бенковски, община
Аврен, при граници: улица, УПИ I-108, XVII-108,
XIV-121, XIII-120 и III-359, както и 4/6 ид.ч. от
построената в него жилищна сграда.
От ответниците Иван Георгиев Николов и Невена Филипова Николова с правно основание чл. 9
във връзка чл. 4, ал. 1 и чл. 8 ЗОПДИППД (отм.):
апартамент на втория етаж от сграда във Варна,
община Варна, област Варна, район „Аспарухово“,
ул. Калач 23, с площ 93 кв. м, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10135.5503.11.1.2, състоящ се от: входно антре,
две спални, дневна, кухня, баня, тоалет, изолационно антре и тераса, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: № 10135.5503.11.1.1, и над обекта: няма; 1/2 ид.ч.
от избено антре, второто избено помещение вдясно
с площ 305/267 см, третото избено помещение с
вход срещу входа на антрето, с площ 267/170 см,
а по данъчна оценка с площ на второто и третото
избено помещение 12,68 кв. м, и гараж с площ
540/306 см, представляващ самостоятелен обект
в сграда с № 10135.5503.11.1.4, с площ по скица
16,52 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 10135.11.1.3, под обекта:
няма, над обекта: 10135.5503.11.1.1; 1/2 ид.ч. от
таванско антре и таванско помещение с врата
вляво от входа на антрето, с площ 685/420 см, а
по данъчна оценка с площ 28,77 кв. м; 1/2 ид.ч.
от общите части на сградата с означен № 1 и от
правото на строеж от държавно дворно място,
върху което е построена сградата, представляващо
поземлен имот с идентификатор № 10135.5503.11;
500 дяла от капитала на „Заложна къща Доверие
2009“ – ЕООД, ЕИК: 200772993, peг. в търговския
регистър на 13.07.2009 г., със седалище и адрес на
управление: Варна, кв. Аспарухово, ул. Калач 23, с
номинална стойност 5000 лв.; лек автомобил марка
„Нисан“, модел „Патрол“, с рег. № В 6183 РК, рама
№ JN10KYY60U0804790, двигател № RD28083820A,
дата на първа регистрация – 22.06.1989 г.; лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с
рег. № В 1381 НВ, рама № WVWZZZ3BZWE044474,
двигател № AFN285150, дата на първа регистрация – 10.10.1997 г.; лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № В 5553 КК, рама
№ WVWZZZ1JZ1W269033, двигател № AJM312673,
дата на първа регистрация – 27.09.2000 г.
От Иван Георгиев Николов и Невена Филипова
Николова с правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.): сумата 7500 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „320 И“, с рег. № В 4790 CP, дата
на първа регистраци я – 25.02.1991 г.; су мата
1000 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 180“, с рег. № В
8593 CP, дата на първа регистрация – 31.05.1995 г.,
отчужден съгл. договор от 6.02.2012 г.; сумата
6000 лв., получена от продажбата на мотоциклет
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марка „Кавазаки“, модел „ЗХ 6 Р“, с рег. № В
3686 К, рама № JKBZXJC115А010699, двигател
№ Z X636CE010404, дата на първа регист рация – 2.01.2005 г., отчужден съгласно договор от
8.12.2010 г.
От Иван Георгиев Николов и Кремена Георгиева
Керязова с правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.): сумата 1600 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Фиеста“, с рег. № В 4567 АМ, рама
№ VSGBXXWPFBFG59612, двигател № FG59612,
дата на първа регистрация – 17.09.1998 г., отчужден
съгласно договор от 23.06.1999 г.; сумата 12 000 лв.,
получена от продажбата на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „735“, с рег. № В 6009 АТ, рама
№ WBAGB410403151272, двигател № 41164233, дата
на първа регистрация – 14.03.1995 г., отчужден
съгласно договор от 19.07.2006 г.
Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Варненския окръжен съд в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за 19.03.2015 г.
от 14 ч.
6473
Врачанският окръжен съд с определение № 407
от 25.09.2014 г. по т.д. № 94/2013 г. на ВОС пренасрочва събрание на кредиторите на сдружение
„Туристическо дружество Веслец – Враца“ (н),
гр. Враца, за 21.10.2014 г. от 14 ч. при дневен ред
по чл. 677, т. 8 ТЗ: определяне реда и начина за
осребряване на имуществото на длъжника, метода
и условията на оценка на имуществото, избор на
оценители и определяне на възнаграждението им.
6595

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
42. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските застрахователи“,
София, на основание чл. 26, а л. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 6.11.2014 г. в 10,30 ч. в София, хотел
„Рила“, зала „Адакта“, ет. 3, ул. Цар Калоян 6,
при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2013 г.; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на управителния съвет за 2013 г.;
2. отчет на контролния съвет за 2013 г.; проект
за решение: ОС преима отчета за дейността на
контролния съвет за 2013 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2013 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2013 г.; 4. приемане на
основни насоки, годишна програма за дейността
и бюджет на сдружението; проект за решение:
ОС приема основни насоки, годишна програма
за дейността и бюджет на сдружението; 5. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете в офиса
на сдружението в София, ул. Граф Игнатиев 2,
ет. 2, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на общо
събрание. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание, като се представля-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

ват от законните си представители или писмено
упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6520
1. – Управителният съвет на Фондация „Астра“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.11.2014 г. в 10 ч. в офиса на
фондацията в София, бул. Христо Ботев 35, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2.
избиране на управителен съвет – председател и
членове; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за
събранието са на разположение на членовете на
общото събрание в офиса на фондацията.
6550
1. – Управителният съвет на Асоциация за
подпомагане на деца „Малкият принц“, сдружение
с нестопанска цел за общественополезна дейност,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.11.2014 г.
в 14 ч. в София, ул. Любен Каравелов 86, ап. 3;
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. избор на нови членове на сдружението; 3. освобождаване и избиране на членове
на управителния съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
6592
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс Български командоси“,
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 14.11.2014 г. в 11 ч. в зала „Музикална“ при
ЦДНА – София (Централен военен клуб – София), с адрес: София, бул. Цар Освободител 7,
при следния дневен ред: 1. промяна на дейността на сдружението от дейност в частна полза в
общественополезна дейност; 2. промяна в устава на сдружението; 3. разни. Регистрацията на
членовете (делегатите) ще започне от 10 ч. на
14.11.2014 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
6436
1. – Управителният съвет на Ансамбъл за
народни танци „Българани“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.11.2014 г. в 17 ч. в София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 42, вх. Б, ет. 7, ап. 42, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за дейността на сдружението за 2013 г.; 2.
приемане на тригодишен план за дейността на
сдружението – проекти, програми, инициативи,
кампании, медийни блокове; 3. приемане на тригодишен финансов план за дейността на сдружението; 4. приемане на дългосрочна стратегия за
дейността на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6518
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1. – Управителният съвет на Хокеен клуб
„Ледени дяволи“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
18.11.2014 г. в 19 ч. в София, бул. Симеоновско
шосе 86, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на сдружението; 2. приемане на
нови членове на сдружението; 3. освобождаване
на председателя на УС и членове на УС; 4. избиране на нови членове на УС и нов председател
на УС; 5. промяна на устава. Всички материали
ще са на разположение на членовете на клуба в
седалището на сдружението в София, бул. Симеоновско шосе 86.
6519
44. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“ (БААИК),
София, на основание чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 20.11.2014 г.
в 10 ч. (регистрацията започва в 9 ч.) в зала
„Панония“ (партерно ниво) на хотел „Будапеща“
(ул. Будапеща 92А), София, при следния дневен
ред: 9 – 10 ч. – регистрация на делегатите на
годишното общо отчетно-изборно събрание на
БААИК; 10 – 10,15 ч. – отчетен доклад за дейността на БААИК през периода от октомври
2013 г. до октомвори 2014 г.; 10,15 – 10,30 ч. – финансов от чет на БА А ИК за същи я период;
10,30 – 10,45 ч. – отчет на контролния съвет на
БА АИК; 10,45 – 11 ч. – попълване състава на
управителния съвет; 11 – 11,15 ч. – избор на председател на БААИК; 11,15 – 11,45 ч. – предложения
за промени в устава на БААИК; 11,45 – 12 ч. – приемане на бюджет за 2014 г.; 12 – 12,30 ч. – разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
годишното общо отчетно-изборно събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6437
1. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 45 ЦДГ „Алиса“, София, район „Сердика“, ул. Шумен 2, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава свиква общо събрание
на 20.11.2014 г. в 18 ч. в седалището на сдружението
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Кристиян Блажков Димитров
като член и председател на съвета на настоятелите
на сдружението; 2. вземане на решение за освобождаване от отговорност на Кристиян Блажков
Димитров като член и председател на съвета на
настоятелите на сдружението; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. избор на нови
членове на съвета на настоятелите и преизбиране на досегашните за нов двегодишен мандат; 5.
приемане на финансовия отчет на сдружението за
финансовата 2013 г. Поканват се всички членове
на сдружението или техни упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
6584
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
геодезическите фирми (АГФ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 25.11.2014 г. в 12 ч. в София, бул. Тотлебен
34А, хотел „Шипка“, конферентна зала № 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

и финансовото състояние на АГФ; 2. приемане
отчет на КС на АГФ и на становището му по
отчета на УС; 3. приемане и изключване на членове на АГФ; 4. освобождаване на председателя
и членовете на УС и КС на АГФ; 5. избор на
председател и членове на ръководните органи на
АГФ; 6. приемане бюджет на АГФ за 2015 г.; 7.
разни. Регистрацията на членовете (пълномощниците) ще започне същия ден в 11,45 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе дъщия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Материалите
за общото събрание са на разположение на всички
членове на АГФ от 25.10.2014 г. в офиса на АГФ,
София, бул. Цар Борис III № 215, ет. 10, стая 13,
всеки работен ден от 11 до 16 ч.
6593
Живка Дончева Василева – ликвидатор на
сдружение „Асоциация „Хелп“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива
общо събрание на 27.11.2014 г. в 10 ч. в София,
сградата на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“, кабинет по информатика, при следния дневен ред: 1.
приемане на баланса на сдружението към датата
на приключване на ликвидацията, пояснителния
доклад към баланса и отчет за дейността на ликвидатора; 2. освобождаване на ликвидатора от
отговорност; 3. вземане на решение за заличаване
на сдружение „Асоциация „Хелп“.
6594
1. – Управителният съвет на сдружение „Младежки парламент Емилиян Станев“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 10.12.2014 г. в 18 ч. на адреса на
управление: София, район „Възраждане“, ул. Три
уши 105, ет. 3, ап. 6, п.к. 1309, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване членството на Ваня Фердинандова Кастрева-Монова в
сдружението; 2. вземане на решение за освобождаване на Ваня Фердинандова Кастрева-Монова
от поста член на управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
6482
9. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на художниците – Бургас“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 27.11.2014 г. в 17 ч. в Бургас, Бургаска
художествена галерия „Петко Задгорски“, ул. Митрополит Симеон 24, при следния дневен ред: 1.
доклад и приемане на отчетите на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им
през 2014 г. и на бюджета и годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на
нови членове на сдружението; 3. текущи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно от първоначалния час, на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали ще бъдат оставени на разположение
на членовете на адреса на сдружението в Бургас
на ул. Александровска 22 15 дни преди датата на
общото събрание. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в събранието лично,
а при невъзможност – чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно.
6577
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25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за социална солидарност и просперитет“, Варна, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 28.11.2014 г. в 10 ч.
в сградата, в която се намира седалището на
сдружението: Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 31,
вх. 3, ап. 56, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. освобождаване на членове на сдружението; 3. приемане на
промени в управителния съвет на сдружението;
4. вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 5.
приемане на нов устав на сдружението; 6. разни.
Материалите по дневния ред на общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението – Варна, ж. к. Вл.
Варненчик, бл. 31, вх. 3, ап. 56.
6556
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Баскетболен клуб „Видабаскет“,
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на клуба на 10.11.2014 г. в
17 ч. във Видин, ул. Пазарска 6, в заседателната
зала на спортна зала „Фестивална“, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на БК „Видабаскет“
за 2014 г.; 2. утвърждаване бюджета на БК „Видабаскет“ за 2015 г.; 3. промени в ръководните
органи на клуба; 4. промени в устава на клуба; 5.
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.
6576
45. – Управителният съвет на сдружение
„Център за европейски технологии и проекти“,
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 17.11.2014 г. в 11 ч. на адрес: Горна Оряховица,
ул. Янко Боянов 10А, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. освобождаване на членове на УС и избор на
нови членове на УС; 3. други текущи въпроси,
включени в дневния ред по решение на присъстващите членове. Регистрацията започва в 10,30 ч.
в деня на събранието на същия адрес. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
6458
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Киокушинкай карате клуб „Ронин“, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.11.2014 г. в
11 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Райко Жинзифов 5,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. освобождаване
на членовете на УС по тяхна молба; 3. приемане
на нови членове на УС; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали ще
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението.
6457
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14. – Управителният съвет на Казанлъшката
търговско-промишлена палата, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 6.11.2014 г. в 11 ч. в камерната зала
на ДК „Арсенал“ – Казанлък, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на палатата; 2. отчет на контролния съвет; 3. освобождаване членове на управителния и контролния
съвет поради изтичане на мандата им; 4. избор
на нови членове на управителния и контролния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно,
при същия дневен ред, на същото място. Поканват
се за участие в общото събрание фирмите – членове на КТПП, чрез техните ръководители или
упълномощени от тях лица. Отчетните материали
са на разположение в офиса на КТПП, ул. Стара
река 2 (ДК „Арсенал“), Казанлък.
6617
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по бадминтон „Свети Архангел
Михаил“, Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на спортния клуб на 8.11.2014 г.
в 17,30 ч. в с. Хърлец, ул. Хаджи Димитър 10,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на клуба 2009/2014 г.; 2. приемане на
отчетния доклад и снемане от отговорност на
УС; 3. приемане и актуализация на бюджета за
2015 г.; 4. освобождаване на УС; 5. избор на нов
УС, председател на УС; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
6579
12. – Управителният съвет на сдружение
„Регионални местни инициативи“, Лясковец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 15,
ал. 2 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 18.11.2014 г. в
11 ч. на адрес: Горна Оряховица, ул. Янко Боянов 10А, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. освобождаване
на членове на УС и избор на нови членове на
УС; 3. други текущи въпроси, включени в дневния ред по решение на присъстващите членове.
Регистрацията започва в 10,30 ч. в деня на събранието на същия адрес. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
членовете.
6460
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по самбо и джудо „Раковски“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 2.12.2014 г. в 18 ч. в Севлиево, ул. Ст. Пешев
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. отчет за финансовото състояние на клуба; 3. освобождаване от отговорност
на стария УС; 4. избор на нов УС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, при същия
дневен ред от 19 ч. независимо от броя на членове
на сдружението, регистрирали се за участие в
общото събрание.
6534
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1. – Управителният съвет на Национален
клуб „Пойнтер – България НКПБ“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
общо събрание на 8.11.2014 г. в 17 ч. в с. Градина,
община Първомай, област Пловдив, в залата на
фазанарията при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на клуба за 2013 г.; 2. отчет на касата и
развъдната дейност; 3. отчет на международните
изяви на клуба; 4. избор на нов управителен съвет – председател, секретар, касиер – отговорник
по развъдна дейност; 5. приемане на нови членове;
6. други. Канят се всички членове на клуба да
присъстват на общото събрание лично или чрез
упълномощен представител.
6535
52. – Управителният съвет на сдружение
с общественополезна дейност „Албена – 97“,
с. Оброчище, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.11.2014 г. в 18 ч. в сградата на читалище
„Просвета“, с. Оброчище, при следния дневен ред:
1. избор на УС; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител.
6536
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Работилница за бъдеще Бъл-
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гария“, с. Падина, община Девня, област Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.11.2014 г. в 16 ч. в с. Падина,
община Девня, област Варна, при следния дневен ред: 1. промяна на статута като сдружение
за извършване на дейност в обществена полза;
2. приемане на нов устав. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6459
Мариела Стефанова Николова, ликвидатор на
Сдружение с нестопанска цел при ОУ „Найден
Геров“, София, ж.к. Фондови жилища, ул. Иван
Йосифов 68, в ликвидация по ф.д. № 171/2007 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6484
Стефан Георгиев Ба дев – лик ви дат ор на
сдружение „Център за развитие на Родопите“,
Смолян, в ликвидация по ф.д. № 378/2004 г. на
СмОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
6578

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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