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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по правни
въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по правни
въпроси в състав от 20 народни представители,
от които от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ – 7 народни представители, от Парламентарната група на БСП лява България – 3 народни представители, от Парламентарната група
на Движение за права и свободи – 3 народни
представители, от Парламентарната група на
Реформаторски блок – 2 народни представители, от Парламентарната група на Патриотичен
фронт – 2 народни представители, от Парламентарната група на Български демократичен
център – 1 народен представител, от Парламентарната група на партия АТАКА – 1 народен
представител, и от Парламентарната група на
АБВ – 1 народен представител.
2. Временната комисия по правни въпроси
разглежда и изготвя доклади за първо и второ гласуване по законопроекти като водеща
комисия и доклади по проекти за решения,
доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на
постоянни комисии на 43-то Народно събрание.
3. Председателят на Народното събрание
разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното
събрание до избирането на постоянни комисии
на 43-то Народно събрание, на Временната
комисия по правни въпроси в зависимост от
техния предмет. След избирането на постоянни
комисии председателят на Народното събрание
преразпределя законопроектите, проектите
за решения, докладите и отчетите съгласно
изискванията на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Данаил Димитров Кирилов
Членове:
Алтимир Емилов Адамов,
Десислава Вълчева Атанасова,
Димитър Николов Лазаров,
Добромир Проданов Проданов,
Красимир Георгиев Ципов,
Свилен Филипов Иванов,
Мая Божидарова Манолова,
Филип Стефанов Попов,
Чавдар Георгиев Георгиев,
Четин Хюсеин Казак,
Хамид Бари Хамид,
Митхат Сабри Метин,

Димитър Андреев Делчев,
Петър Владиславов Славов,
Христиан Радев Митев,
Емил Димитров Симеонов,
Явор Илиев Хайтов,
Явор Божилов Нотев и
Кирил Петров Цочев.
5. Временната комисия се избира за срок
до създаването на постоянна парламентарна
комисия по правни въпроси.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по бюджет
и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по бюджет и
финанси в състав от 20 народни представители,
от които от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ – 7 народни представители, от Парламентарната група на БСП лява България – 3
народни представители, от Парламентарната
група на Движение за права и свободи – 3
народни представители, от Парламентарната
група на Реформаторски блок – 2 народни
представители, от Парламентарната група на
Патриотичен фронт – 2 народни представители,
от Парламентарната група на Български демократичен център – 1 народен представител, от
Парламентарната група на партия АТАКА – 1
народен представител, и от Парламентарната
група на АБВ – 1 народен представител.
2. Временната комисия по бюджет и финанси разглежда и изготвя доклади за първо и
второ гласуване по законопроекти като водеща
комисия и доклади по проекти за решения,
доклади и отчети на други институции, постъпили в Народното събрание до избирането на
постоянни комисии на 43-то Народно събрание.
3. Председателят на Народното събрание
разпределя законопроекти, проекти за решения, доклади и отчети, постъпили в Народното
събрание до избирането на постоянни комисии
на 43-то Народно събрание, на Временната
комисия по бюджет и финанси в зависимост от
техния предмет. След избирането на постоянни
комисии председателят на Народното събрание
преразпределя законопроектите, проектите
за решения, докладите и отчетите съгласно
изискванията на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
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4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Менда Кирилова Стоянова
Членове:
Ивайло Ангелов Московски,
Делян Александров Добрев,
Диана Иванова Йорданова,
Димитър Борисов Главчев,
Лиляна Павлова Николова,
Владислав Тошков Николов,
Румен Василев Гечев,
Петър Георгиев Кънев,
Георги Ченков Търновалийски,
Алиосман Ибраим Имамов,
Йордан Кирилов Цонев,
Петър Пандушев Чобанов,
Димитър Танев Танев,
Корман Якубов Исмаилов,
Валери Симеонов Симеонов,
Емил Димитров Симеонов,
Георги Александров Ковачев,
Николай Веселинов
Александров и
Ивайло Георгиев Калфин.
5. Временната комисия се избира за срок
до създаването на постоянна парламентарна
комисия по бюджет и финанси.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 29 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

НАРЕДБА

Чл. 2. (1) Полицейската регистрация е
дейност по обработване на лични данни на
лицата по чл. 3, която се осъществява при
условията на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) с цел защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
(2) Данните от полицейската регистрация се
съхраняват и обработват в информационните
фондове на Министерството на вътрешните
работи (МВР) по чл. 28.
(3) Информационната дейност по тази наредба се осъществява по реда, определен в
ЗМВР и в подзаконовите нормативни актове
по неговото прилагане.
Чл. 3. (1) Полицейските органи извършват
полицейска регистрация на лица, които са
привлечени като обвиняеми за извършено
умишлено престъпление от общ характер.
(2) Органите на досъдебното производство
са длъжни да предприемат необходимите
мерки за извършване на регистрацията от
полицейските органи.
Чл. 4. Не подлежат на полицейска регистрация:
1. малолетни лица;
2. непълнолетни лица, спрямо които са
наложени възпитателни мерки или са предадени за налагане на възпитателни мерки от
комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Чл. 5. (1) Полицейска регистрация се извършва в следните структури и звена на МВР:
1. областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи (ОДМВР) и районните
управления (РУ) към тях;
2. рег иона л н и т е д и рек ц и и „Гра н и ч на
полиция“ (РДГП) и граничните полицейски
у правлени я (ГП У) към Главна дирек ци я
„Гранична полиция“ (ГДГП).
(2) Полицейски органи, определени от съответните ръководители в структурите и звената
по ал. 1, извършват полицейска регистрация
на лицата по чл. 3, ал. 1 чрез служителите,
извършващи експертно-криминалистическа
дейност (експерт-криминалистите).
(3) В структурите и звената по ал. 1, в чийто
район на лицата са предявени постановленията за привличане в качеството на обвиняеми
или протоколите по чл. 219, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, се извършва и
полицейската регистрация на обвиняеми лица
по наказателни производства, водени:
1. в структури на МВР, в които не се извършва експертно-криминалистическа дейност;
2. от органи на досъдебното производство
извън МВР.
Раздел II
Извършване на полицейска регистрация

Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за извършване и снемане на полицейска регистрация.

Чл. 6. (1) Полицейската регистрация се
извършва чрез:
1. вписване на лични данни в полицейски
регистър (приложение № 1);
2. вписване на лични данни в карта за
полицейска регистрация на лице (приложение № 2);
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за извършване и снемане на полицейска регистрация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от 17 ноември 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
Раздел I
Общи положения
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3. изготвяне на снимка в три пози по
правилата на сигналистическата фотография;
4. снемане на дактилоскопни отпечатъци
върху Европейска дактилоскопна карта (приложение № 3);
5. изземване на проби от устната кухина
чрез стерилен комплект за изготвяне на ДНК
профил с регистрационен картон (приложение № 4).
(2) Номерът от полицейския регистър, под
който е извършена регистрацията, се попълва
върху картата за полицейска регистрация на
лице, Европейската дактилоскопна карта,
снимката и регистрационния картон за ДНК
профил на лице.
Чл. 7. (1) Полицейски регистър се води
задължително в структурите и звената по
чл. 5, ал. 1.
(2) Полицейският регистър съдържа:
1. номер на полицейската регистрация – пореден номер от регистъра;
2. дата на регистрацията;
3. номер на наказателното производство
и структурата, в която се провежда разследването;
4. вид на престъплението и квалификация
на деянието по Наказателния кодекс (НК);
5. време на извършване на престъплението – дата или период;
6. имена, единен граждански номер (ЕГН)/
личен номер на чужденец (ЛНЧ) на регистрирания;
7. длъжност, име, фамилия и подпис на
служителя, извършил регистрацията;
8. уникален номер (баркод) на иззетите
проби за изготвяне на ДНК профил на лицето;
9. данни за снемането на полицейската
регистраци я – номер на заповед, дата на
снемане и основание.
Чл. 8. (1) Картата за полицейска регистрация на лице съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3, ал. 1:
а) ЕГН/ЛНЧ;
б) имена – посочват се собствено, бащино
и фамилно име, а при наличие – псевдоним/
прякор, други известни имена на лицето
(включително имена, променени по реда на
Закона за гражданската регистрация) или
имена на чужд гражданин или лице с повече
от едно гражданство;
в) дата и място на раждане – посочват се
населено място, община, област, държава;
г) гражданства;
д) пол;
е) лични документи – посочват се видът,
номерът, датата на издаване и структурата на
МВР, издала личните документи;
ж) постоянен адрес – посочват се област,
община, населено място, булевард/улица,
номер, жилищен комплекс, номер/буква на
блок, вход, етаж, апартамент;
з) адрес за призоваване – посочват се област, община, населено място, булевард/улица,
номер, жилищен комплекс, номер/буква на
блок, вход, етаж, апартамент;
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2. данни за полицейската регистрация:
структура и звено по чл. 5, ал. 1, номер и
дата на регистрацията;
3. данни за умишленото престъпление от
общ характер:
а) вид и време на извършване – дата или
период;
б) кратко описание на престъплението;
в) квалификация на деянието по НК;
4. данни за образу ваното наказателно
производство – номер на наказателното производство, дата на образуване и структура, в
която се провежда разследването;
5. полицейски орган – длъжност, име и
фамилия на служителя;
6. дактилоскопна формула (ДФ);
7. дактилоскопен отпечат ък от десни я
показалец;
8. наличие/липса на снимка (отбелязва се
с „Х“ в съответното поле);
9. данни за експерт-криминалиста (длъжност, име и фамилия), извършил регистрацията, и дата на извършване на регистрацията;
10. пореден номер в Автоматизираната
дактилоскопна идентификационна система
AFIS (AFIS номер) и ДНК баркод;
11. данни за въвеждане на полицейската
регистрация в автоматизираната информационна система (АИС) „Интегрирана регионална
полицейска система“ (ИРПС): длъжност, име
и фамилия на служителя, въвел данните, дата
на въвеждане;
12. данни за снемане на полицейската
регистрация:
а) номер и дата на заповедта за снемане
на регистрацията;
б) длъжност, име и фамилия на служителя,
снел картата;
в) дата на снемане;
г) основание за снемане;
13. други данни (описание на лицето):
а) цвят на очите – посочват се цвят и
особености на очите: кривогледство, слепота,
липса на око;
б) ръст в сантиметри;
в) особени белези/татуировки – посочват
се видът, разположението и посоката и се
дава кратко описание.
(2) В картата за полицейска регистрация
на лице задължително се попълват всички
данни по ал. 1.
(3) При попълване на картата за полицейска регистрация на лице имената на лицата
се изписват на кирилица и на латиница по
лични документи след установяване самоличността на лицето или идентификацията
му по друг начин.
(4) Данните по ал. 1, т. 13 се изписват
съобразно списък на понятията „особени
белези/татуировки“ и „особености на очите“
(приложение № 5).
(5) Картата за полицейска регистрация на
лице се съхранява в Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП).
Чл. 9. (1) Европейската дактилоскопна
карта съдържа:
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1. лични данни за лицето, на което е извършена полицейска регистрация:
а) фамилия, име и презиме;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) дата на раждане;
г) пол;
д) място на раждане – държава, област,
община, населено място;
е) гражданства;
ж) установена самоличност – указва се дали
лицето е с установена самоличност, или не;
з) име и фамилия на родителите;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, където лицето е дактилоскопирано, и дата на дактилоскопирането;
б) номер на полицейската регистрация и
дата;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК – кратки данни
за извършеното престъпление и по кой член
от НК;
3. пореден номер в А втоматизираната
дактилоскопна идентификационна система
(AFIS номер), дактилоскопна формула (ДФ)
и иззети образци за ДНК профил на лицето;
4. изображения на дактилоскопните отпечатъци на пръстите от дясната и лявата ръка;
5. контролни отпечатъци (лява ръка, ляв
и десен палец и дясна ръка);
6. печат на структурата/звеното по чл. 5,
ал. 1 и подпис на служителя, попълнил дактилоскопната карта;
7. изображения от отпечатъците на дланите
на лявата и на дясната ръка.
(2) Екземпляри на Европейската дактилоскопна карта се съхраняват в Научноизследователския институт по криминалистика
и криминология (НИКК) и в структурите и
звената по чл. 5, ал. 1.
Чл. 10. Регистрационният картон за ДНК
профил на лице (приложение № 4) съдържа:
1. лични данни на лицето по чл. 3, ал. 1:
а) име, презиме и фамилия;
б) ЕГН/ЛНЧ;
в) пол;
г) етническа принадлежност – по само
определяне;
д) място на раждане – държава, област,
община, населено място;
е) генериран уникален номер – баркод;
ж) лабораторно определен ДНК профил;
2. данни за полицейската регистрация:
а) структура, служител, иззел пробата, и дата;
б) пореден номер и дата на полицейската
регистрация;
в) описание на престъплението и квалификация на деянието по НК – попълват се
кратки данни за извършеното престъпление
и по кой член от НК.
Чл. 11. (1) При привличане на лице като
обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер органът на досъдебното
производство писмено уведомява съответния
ръководител на структура/структурно звено
на МВР относно наличието на основание за
извършване на полицейска регистрация. При
уведомяването се посочват данните по чл. 8,
ал. 1, т. 1, 3 и 4.
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(2) Ръководителят на структурата/структурното звено на МВР определя полицейски орган
за извършване на полицейска регистрация на
лицето. Полицейският орган попълва в картата
за полицейска регистрация на лице данните
по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и предоставя на
лицето за попълване декларация (приложение
№ 6), която се регистрира и съхранява в съответната структура или звено по чл. 5, ал. 1.
(3) Полицейският орган предава на експерт-криминалиста лицето за описание, дактилоскопиране, фотографиране и изземване
на образци за ДНК профил заедно с картата
за полицейска регистрация на лице.
(4) При отказ на лицeто за дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци
за ДНК профил полицейският орган изготвя
мотивирано искане до съответния първоинстанционен съд за издаване на разрешение
за принудителното им извършване. При издадено разрешение действията се извършват
принудително.
(5) За осигуряване явяването на лицето
в структурите и звената по чл. 5, ал. 1 или
за принудителното извършване на дактилоскопиране, фотографиране и изземване
на образци за ДНК профил полицейският
орган предприема необходимите действия
съгласно правомощията му по глава пета,
раздел І от ЗМВР.
(6) Експерт-криминалистът:
1. записва данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 8
в полицейския регистър;
2. изготвя снимка в три пози по правилата на сигналистическата фотография (десен
профил, анфас и ляв три четвърти профил) и
отбелязва в картата за полицейска регистрация
на лице наличието на снимка в съответствие
с чл. 13;
3. записва върху снимката имената на лицето, ЕГН/ЛНЧ, място на раждане, номера
и датата на регистрацията;
4. снема дактилоскопните отпечатъци от
пръстите и дланите;
5. попълва Европейската дактилоскопна
карта и извежда дактилоскопната формула;
6. установява и попълва в картата за полицейска регистрация на лице особените
белези на лицето съобразно изискванията на
чл. 8, ал. 4;
7. допълва в картата за полицейска регистрация на лице данните по чл. 8, ал. 1, т. 2
и т. 6 – 10;
8. изземва проби за ДНК профил на лицата и отразява ДНК баркода в полицейския
регистър, картата за полицейска регистрация
на лице, както и данните в регистрационния
картон.
(7) Служителят в структурата/звеното по
чл. 5, ал. 1, въвеждащ данните за полицейската
регистрация на лицето в ИРПС, попълва в
картата за полицейска регистрация на лице
данните по чл. 8, ал. 1, т. 11.
Чл. 12. (1) Картата за полицейска регистрация на лице се попълва в един екземпляр
и се изпраща в ГДКП.
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(2) Европейската дактилоскопна карта се
изготвя и попълва:
1. в РУ – в 3 екземпляра;
2. в ОДМВР, РДГП и ГПУ към ГДГП – в
2 екземпляра.
(3) Документите по чл. 8 и 9 се попълват
машинно или текстът се изписва с техничес
ки шрифт.
Чл. 13. (1) Полицейска регистрация се
извършва за всяко привличане на лице като
обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер независимо от предишна такава, като се попълва нова карта за
полицейска регистрация и се извършва ново
фотографиране.
(2) Ново дактилоскопиране се извършва,
ако са изминали повече от три години от
последната съществуваща регистрация.
Чл. 14. (1) В случай че не се прави ново
дактилоскопиране по чл. 13, ал. 2, дактилоскопният отпечатък от десния показалец от новата
карта за полицейска регистрация задължително се сверява с дактилоскопния отпечатък от
съществуваща регистрация на лицето.
(2) Когат о експер т -к ри м и на л ис т ът не
разполага с дактилоскопния отпечатък от
десния показалец от предишна регистрация,
той изисква отпечатъка от ОДМВР, където
се извършва справка в AFIS.
(3) В картата за полицейска регистрация
на лице се записва дактилоскопната формула,
изведена при последното дактилоскопиране
на лицето.
(4) Проби за ДНК профил на лицето се
изземват само ако не са иззети при предишна
регистрация.
Чл. 15. (1) Екземпляр от Европейската
дактилоскопна карта се съхранява в Дактилоскопна картотека:
1. в РУ;
2. в научно-техническите лаборатории и
базовите научно-технически лаборатории в
ОДМВР и отдел „Експертно-криминалистическа дейност“ в СДВР;
3. в РДГП и ГПУ към ГДГП.
(2) Дактилоскопните отпечатъци на регистрирания се сравняват с дактилоскопните
следи, намерени при разследването на престъпления, останали неразкрити, след което
екземплярите на дактилоскопната карта се
подреждат по реда на ал. 1.
(3) Екземпляр от Европейската дактилоскопна карта и от картата за полицейска
регистрация на лице се предават в срок до
седем дни за въвеждане на данните в ИРПС.
(4) Снимката от полицейска регистрация
се изпраща за въвеждане в ИРПС в срок до
седем дни в ОДМВР, РДГП и ГПУ към ГДГП
по електронна поща на създадени за целта
пощенски кутии, като в името на файла се
отразяват ЕГН, номерът на регистрацията и
структурата, която я е извършила.
Чл. 16. (1) Служителите в ОДМВР, РУ,
РДГП и ГПУ задължително въвеждат в ИРПС
данните за полицейската регистрация в срок
до седем дни от получаването им.
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(2) Екземпляр от Европейската дактилоскопна карта и от картата за полицейска
регистрация на лице се изпращат в Централната дактилоскопна картотека (ЦДК) в НИКК
в срок до четиринадесет дни от извършването
на полицейската регистрация.
(3) Иззетите ДНК проби заедно с регистрационния картон се изпращат в НИКК в
срок до седем дни след извършване на полицейската регистрация.
Ч л. 17. (1) Експер т-к римина лист и те в
НИКК и ОДМВР въвеждат отпечатъците и
данните на регистрирания от Европейската
дактилоскопна карта в базата данни на AFIS
и записват AFIS номера в картата за полицейска регистрация на лице.
(2) Преди подреждането в Дактилоскопна
картотека и в ЦДК в НИКК се извършва
сравняване на дактилоскопните отпечатъци
на регистрирания с дактилоскопните следи,
въведени в базата данни AFIS.
(3) При установяване на несъответствие
между въведените дактилоскопни отпечатъци и/или лични данни на едно лице и тези,
съхранявани за същото лице в базата данни
на система AFIS, експерт-криминалистите по
ал. 1 уведомяват за това структурата, която е
извършила полицейската регистрация, НИКК
и ГДКП.
(4) При установяване на действителната
самоличност на лицето структурата по чл. 5,
ал. 1, която е извършила полицейската регистрация, изготвя мотивирано предложение
за служебно снемане на недействителната
полицейска регистрация. На лицето, което
е привлечено като обвиняем за извършено
умишлено престъпление от общ характер, се
извършва нова полицейска регистрация по
реда на тази наредба.
(5) Картата за полицейска регистрация
на лице се изпраща от структурите по ал. 1
в ГДКП задължително в 20-дневен срок от
попълването є.
(6) Служители на ГДКП извършват проверка на постъпилите карти за полицейска
регистрация в автоматизираните информационни фондове за общо ползване на МВР. При
наличие на несъответствие или нечетливо
попълнени карти те се връщат за корекция
в структурите по чл. 5, ал. 1.
Раздел III
Снемане на полицейска регистрация
Чл. 18. Полицейската регистрация се снема
служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания или наследниците му.
Чл. 19. (1) Писменото мотивирано искане
за снемане на полицейска регистрация се
подава в структурите и звената по чл. 5, ал. 1
от регистрирания или наследниците му.
(2) Регистрираният или наследниците му
задължително прилагат към искането документи, удостоверяващи наличието на основание
по чл. 68, ал. 6 ЗМВР.
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(3) Писменото мотивирано искане и документите, удостоверяващи наличието на основание по чл. 68, ал. 6 ЗМВР, задължително
се изпращат в структурата на МВР, която е
извършила регистрацията.
(4) Ръководителят на структурата на МВР,
която е извършила регистрацията:
1. разпорежда извършване на проверка по
административната преписка;
2. изготвя мотивирано предложение за снемане или за отказ за снемане на регистрацията
съобразно установеното основание по чл. 68,
ал. 6 ЗМВР с приложен към него комплект
документи от проверката по преписката.
(5) Предложение не се изисква, когато в
ГДКП е извършена проверка и е установено
основание за снемане на полицейската регистрация. В този случай се прилага чл. 20, ал. 5.
(6) При проверката се изискват допълнително по служебен ред документи от прокуратурата, съда или друг компетентен орган,
удостоверяващи наличието на основание по
чл. 68, ал. 6 ЗМВР, както и справка за съдимост на регистрирания.
(7) Мотивираното предложение и комплек
тът документи се изпращат в ГДКП съобразно сроковете за извършване на проверка и
издаване на индивидуален административен
акт по Административнопроцесуалния кодекс.
(8) При постъпване на писмено мотивирано
искане на заинтересовано лице или при служебно установяване на основание за снемане на
полицейска регистрация на лице, привлечено
като обвиняем по наказателно производство,
водено в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС) или Агенция „Митници“
(АМ), материалите се изпращат на съответната
структура на ДАНС или АМ. Ръководителят
на съответната структура на ДАНС или АМ
предприема действията по ал. 4, 6 и 7.
Чл. 20. (1) Служебно снемане на полицейска
регистрация се извършва, когато в структурите
и звената по чл. 5, ал. 1 се получат по служебен
път документи, удостоверяващи наличието на
основание за снемане по чл. 68, ал. 6 ЗМВР.
(2) Основание за снемане може да се установи служебно и в документален или автоматизиран информационен фонд на МВР по чл. 27.
(3) Ръководителите на структури по чл. 5,
ал. 1 изготвят мотивирано предложение за
издаване на писмена заповед за служебно
снемане на полицейската регистрация, към
което се прилагат документите по ал. 1.
(4) Мотивираното предложение и приложените към него документи се изпращат в ГДКП.
(5) Служебно снемане може да се извършва
и в ГДКП по предложение на комисия, определена със заповед на директора на ГДКП.
Чл. 21. (1) Полицейската регистрация се
снема или снемането є се отказва с писмена
заповед на министъра на вътрешните работи
или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Препис от заповедта за снемане или
отказ за снемане на полицейската регистрация
се изпраща за съобщаване на регистрирания
или на наследниците му, а копия от заповед
та – за сведение и изпълнение на структурите
по чл. 5, ал. 1, ГДКП и НИКК.
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Чл. 22. (1) Снемането на полицейска регистрация се извършва след издаване на заповед
по чл. 21, ал. 1.
(2) Главна дирекция „Криминална полиция“
заличава данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5, 9 и 11
за конкретната регистрация чрез зачертаването
им в картата за полицейска регистрация на
лице по начин, непозволяващ използването
им, и вписва данните по чл. 8, ал. 1, т. 12.
(3) Когато са извършени други полицейски регистрации на лицето, личните данни в
картата за полицейска регистрация на лице,
дактоформулите, AFIS номерът, ДНК баркодът
и снимките се запазват.
(4) В случай че лицето няма друга полицейска регистрация, картата за полицейска
регистрация на лице се унищожава по ред,
определен със заповед на директора на ГДКП.
Чл. 23. (1) След получаване на копието на
заповедта за снемане на полицейската регистрация служителите от структурата по чл. 5,
ал. 1, извършила полицейската регистрация:
1. заличават данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 – 8
за полицейската регистрация в полицейския
регистър чрез зачертаване по начин, непозволяващ използването им, и вписват в него
данните по чл. 7, ал. 2, т. 9;
2. заличават данните по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5,
9 и 11 чрез изтриване на записа в ИРПС.
(2) В случай че лицето няма други полицейски регистрации, данните по чл. 8, ал. 1, т. 1 и
7 и записите на снимките в ИРПС се заличават
от служителите в ОДМВР, РУ, РДГП и ГПУ
по начин, непозволяващ използването им.
Чл. 24. (1) След получаване на копието
на заповедта за снемане на полицейската
регистрация в НИКК се заличава полицейската регистрация в базата данни AFIS и в
Националната ДНК база данни.
(2) Данните по чл. 9 се заличават в Европейската дактилоскопна карта по начин, непозволяващ използването им, като се вписват
номерът и датата на заповедта за снемане на
регистрацията.
(3) Данни те по ч л. 10 се за ли чават в
регистрационния картон по начин, непозволяващ използването им, като се вписват
номерът и датата на заповедта за снемане
на регистрацията.
Чл. 25. Служителите в структурите и звената по чл. 15, поддържащи „Дактилоскопна
картотека“, унищожават екземплярите на
Европейската дактилоскопна карта на лицето
след снемане на всичките му полицейски регистрации, като за това се изготвя протокол.
Чл. 26. (1) Структурата на МВР, в която
е извършена регистрацията, уведомява регистрирания или наследниците му за снемането
на полицейската регистрация или за отказа
за снемането є на посочения адрес за кореспонденция, постоянен или настоящ адрес. Когато регистрираният или наследниците му
не са намерени на адресите, уведомяването
се извършва със съобщение, публикувано на
официалната интернет страница на ГДКП.
(2) Препис от заповедта за снемане или за
отказ за снемане на регистрацията се съобщава
от структурата по ал. 1 на регистрирания или
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на наследниците му по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването се
удостоверява чрез подпис на лицето и дата
върху копие на заповедта.
(3) Структурата на МВР по ал. 1 връща в
срок 14 дни в ГДКП:
1. копие на заповедта за снемане или за
отказ за снемане на регистрацията, подписано
от лицето;
2. документите по ал. 2, когато лицето
не е намерено на адресите, като се посочват
причините за това.
Чл. 27. (1) При постъпване на писмено
мотивирано искане за снемане на полицейската регистрация по чл. 6, ал. 4 от Закона
за военната полиция (ЗВП) служба „Военна
полиция“ (СВП) извършва проверка и изготвя мотивирано предложение за снемане
или за отказ за снемане на регистрацията.
След утвърждаване от директора на СВП
мотивираното предложение с приложен към
него комплект документи от проверката по
преписката се изпраща на ГДКП.
(2) Служебно снемане на полицейска регистрация по чл. 6, ал. 4 ЗВП се извършва, когато
в СВП се получат по служебен път документи,
удостоверяващи наличието на основание по
чл. 68, ал. 6 ЗМВР. Основание за снемане може
да се установи служебно и в документален
или автоматизиран информационен фонд на
СВП или МВР. Служебно снемане може да
се извършва и по предложение на комисия,
определена със заповед на директора на СВП.
(3) След издаване на заповедта за снемане или за отказ за снемане на полицейската
регистрация ГДКП изпраща копие от нея на
СВП за съобщаване на лицето, подало искане
за снемане на полицейска регистрация.
(4) Регионалната служба „Военна полиция“,
извършила регистрацията, съобщава на лицето, подало искане за снемане на полицейска
регистрация, като му връчва копие от заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването се удостоверява
чрез подпис на лицето и дата върху копие на
заповедта.
(5) Служба „Военна полиция“ връща в срок
14 дни на ГДКП:
1. копието на заповедта, подписано от
лицето;
2. документите по ал. 4, когато лицето не
е намерено на адресите, като се посочват
причините за това.
(6) След влизане в сила на заповедта за
снемане на полицейска регистрация СВП:
1. снема полицейската регистрация на
лицето;
2. изпраща копие от заповедта за снемане
на полицейска регистрация на Столичната
дирекция на вътрешните работи за заличаване на съответните данни на лицето чрез
изтриване на записа в АИС „ИРПС“.
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Раздел IV
Информационни фондове, свързани с полицейската регистрация
Чл. 28. Информационните данни за полицейската регистрация се обработват във:
1. док у мента лни информационни фондове – „Полицейски регистър“, „Картотека
полицейска регистрация“, ЦДК и „Дактилоскопни картотеки“;
2. автоматизирани информационни фондове – АИС „Централен полицейски регистър“ (ЦПР), АИС „ИРПС“, „Автоматизирана
дак т и лоскопна и ден т ификационна система – AFIS“ и „Национална ДНК база данни“.
Чл. 29. Информационните фондове по
чл. 28 се поддържат във:
1. ГДКП:
а) „Картотека полицейска регистрация“ в
документален архивен вид, в която се съхраняват картите за полицейска регистрация
на лицата;
б) АИС „ИРПС“;
2. НИКК:
а) ЦДК, в която се съхраняват Европейските
дактилоскопни карти на лицата;
б) АИС „Автоматизирана дактилоскопна
идентификационна система – AFIS“;
в) АИС „Национална ДНК база данни“;
3. РДГП и ГПУ към ГДГП:
а) „Полицейски регистър“ в документален вид;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която
се съхраняват екземпляри от Европейските
дактилоскопни карти;
в) АИС „ИРПС“;
4. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – АИС „ЦПР“, в който
се съхраняват и обработват данни за всички
полицейски регистрации;
5. ОДМВР и РУ:
а) „Полицейски регистър“ в документален вид;
б) „Дактилоскопна картотека“, в която
се съхраняват екземпляри от Европейските
дактилоскопни карти;
в) АИС „ИРПС“.
Раздел V
Контрол
Чл. 30. Директорите на ГДК П, ГДГП,
НИКК и ОДМВР осъществяват контрол по
прилагането на тази наредба в структурите
и звената по чл. 5, ал. 1.
Чл. 31. Ръководителите на структурите и
звената по чл. 5, ал. 1 осъществяват контрол
върху законосъобразното, пълното и точното
попълване на съответните регистри, карти
и документи, въвеждането, обработването и
актуализирането на личните данни за регистрациите в АИС „ИРПС“ и изпращането на
документите по наредбата в ГДКП и НИКК.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 68, ал. 7 ЗМВР.
§ 2. Неприключилите производства по издаване на заповеди за снемане или за отказ
за снемане на полицейска регистрация се
довършват по досегашния ред.
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1, т. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПОЛИЦЕЙСКИ РЕГИСТЪР
на лица, извършили умишлени престъпления от общ характер,
в ................................................................................................... – МВР
(структура/структурно звено на МВР)
Вид на
Време на
Имена,
ДлъжДанни
№ на поДата
№ на наност,
за ДНК
лицейска на ре- казателно престъпле- извърш- ЕГН/ЛНЧ
ване на на регист фамилия
регистра- гистрапроизнието и
пропрестъп
ция
ция
водство
квалифирирания
и подпис фил на
кация на лението –
на слулицето
и струкдата или
тура, в
деянието
жителя, (баркод)
период
която се
по НК
извършил
провежда
регистра
разследцията
ването

Данни за
снемане на
полицейската регистрация – № на
заповед,
дата и
основание

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 2
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1, т. 4
���������� ������������� �����

������������ �� ���������� ������
Ministry of Interior
Ministerium des Innern
Ministère de l'Intérieur

European fingerprint sheet
Europäisches Fingerabdruckblatt
Fiche européenne d'empreintes digitales
�������
Surname
Namen / Nom
���
Name
Vornamen / Prénoms
���� �� �������
Date of birth/ Geburtstag
Date de naissance
���
�/�/X
Sex
M/F/X
Geschlecht/Sexe M/F/X
����� �� �������
Place of birth / Geburtsort
Lieu de naissance
�����������
Citizenship
Staatsbürgerschaft/
Nationalité
��� �� ����������
Parents/ Elternnamen
Nom des parents
��������������� �/��
Fingerprints taken on / in
Daktyloskopiert in / am
Dactyloscopié à / le
������������

Personal Identity Number
Personennummer
Numéro d'identification personnel

�������
Maiden name
Mädchenname

���������� �����������
Identify
Person festgestellt
Identité établie

6.

��� �����
Left Thumb
Daumen links
Pouce gauche

�/�
Y/N
Y/N
O/N

��� �/�
DNA Y/N
ADN O/N
����������� � / ����
Registration No / Date
Registrier No / Datum
Inscription � / Date

………………………/
…………….20

2.

����� ���������
Right Index
Zeigefinger rechts
Index droit

7.

��� ���������
Left Index
Zeigefinger links
Index gauche

16

4

16

3.

����� ������
Right Middle
Mittelfinger rechts
Médius droit

8.

��� ������
Left Middle
Mittelfinger links
Médius gauche

4.

����� �������
Right Ring
Ringfinger rechts
Annulaire droit

9.

��� �������
Left Ring
Ringfinger links
Annulaire gauche

8

2

2

8

5.

����� �����
Right Little
Kleinfinger rechts
Auriculaire droit

10.

��� �����
Left Little
Kleinfinger links
Auriculaire gauche

1

��������� ������Т��� - CONTROL PRINTS - KONTROLLABDRÜCKE - EMPREINTES DE CONTRÔLE
���� ���� – Left Hand - Linke Hand – Main gauche

����� - Thumbs - Daumen – Pouces
��� – Left - Links – Gauche

�����
Stemamp
Stempel
Sceau

�.

��. �� ��
Code/Codice

Grund / Crime

1.

*
���

Reason to take fingerprints
����� �����
Right Thumb
Daumen rechts
Pouce droit

AFIS �, ������
Referent No. Barcode

����� – Right - Rechts –Droit

������
Signature
Unterschrift
Signature

����� ���� – Right Hand-Rechte Hand – Main droite

4

1
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Европейска дактилоскопна карта - European fingerprint sheet - Europäisches Fingerabdruckblatt - Fiche européenne d'empreintes digitales
Лява длан – Left Palm - Linke Handflaeche - Paume Gauche

Дясна длан – Right Palm - Rechte Handflaeche - Paume Droite

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1, т. 5
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Приложение № 5
към чл. 8, ал. 4

СПИСЪК
на понятията за попълване на данните в полета „особени белези/татуировки“ и „особености на
очите“ в картата за полицейска регистрация на лице
I. ВИД НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ:
БЕЛЕГ:
ИЗГАРЯНЕ

ОПЕРАЦИЯ

ПЕТНО

СРЯЗВАНЕ

УХАПВАНЕ

ЗА ЗЪБИ:
БЯЛ МЕТАЛ

ЖЪЛТ МЕТАЛ

БЕЗ:
напр. НОС

ОКО

УХО

ДРУГО – напр. част
от орган/крайник

БЕНК А

БРАДАВИЦА

ДЕФЕКТ:
напр. НА ОРГАН

КРАЙНИК

ЧАСТ НА ТЯЛОТО

напр. ОРГАН

КРАЙНИК

ДРУГО

КОСТНА ТЪК АН

МАСТНА ТЪК АН

ИЗКУСТВЕН:

НЕПОДВИЖЕН:
напр. КРАЙНИК

ДРУГО

ОКОСМЯВАНЕ

ПИГМЕНТАЦИЯ

СЛЕДИ ОТ ШАРК А

II. ВИД НА ТАТУИРОВК АТА:
БИЖУТА:
БИЖУ

ГРИВНА

МЕДАЛЬОН

ПРЪСТЕН

ТЕКСТ

ДРУГИ (ЙЕРОГЛИФИ)

ГУЩЕР

ЗМИЯ

БУКВИ:
БУКВИ
ВЛЕЧУГИ:
ВЛЕЧУГО

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ:
КВАДРАТ

КРЪГ

ТРИЪГЪЛНИК

ДРУГА ГЕОМЕТРИЧНА ФИГУРА

ЛИНИИ

ТОЧКИ

ДРУГИ ТАТУИРОВКИ:
ВЕЗНИ

ДРАКОН

КОК АЛ

КУКЛА

ЛЕНТА

МАСК А

ПАЯЖИНА

ПЛАМЪК

ПЛАНИНА

СТАТУЯ

ХЛЯБ

ЦИГАРИ

ЦИФРИ

ЧУВАЛ

ДРУГА
РИСУНК А

ЖИВОТНИ:
БИК

ВЪЛК

ЕЛЕН

ЖИРАФ

ЗАЕК

К АМИЛА

КЕНГУРО

КОН

КОСТЕНУРК А

КОТК А

КРОКОДИЛ

КУЧЕ

ЛИСИЦА

ЛЪВ

МАГАРЕ

МАЙМУНА

МЕЧК А

МИДА

МИШК А

ОКТОПОД

ПАНТЕРА

ПРАСЕ

ПРИЛЕП

РИБА

СЛОН

СЪРНА

ТАРАЛЕЖ

ТИГЪР

ДРУГО
ЖИВОТНО

ЛИЧНИ ВЕЩИ:
ЗАПАЛК А

ЛУЛА

ОЧИЛА

ТАБАКЕРА

ЧАДЪР

БРОЙ 90
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ДРУГА ВЕЩ
НАСЕКОМИ:
БРЪМБАР

ПАЯК

ПЕПЕРУДА

РЪК АВИЦА

ЦИЛИНДЪР

ДРУГО НАСЕКОМО

ОБЛЕКЛО:
ОБУВК А

ШАПК А

ДРУГО ОБЛЕКЛО
ОРЪЖИЕ:
БОЗДУГАН

БОМБА

БРАДВА

БРОНЕТРАНСПОРТЬОР

КОПИЕ

ЛЪК

НОЖ

ОРЪДИЕ (ТОП)

ПИСТОЛЕТ

ПУШК А

РЕВОЛВЕР

САБЯ

ТАНК

ТОМАХАВК А

ШЛЕМ

ЩИТ

ЛЕВ

МОНЕТА

ПАРИ

ДРУГИ ПАРИ

БУХАЛ

ГЪЛЪБ

ГЪСК А

ЛЕБЕД

ОРЕЛ

ПАПАГАЛ

ПАУН

ЧАЙК А

ЩЪРКЕЛ

ДРУГА

ДРУГО ОРЪЖИЕ
ПАРИ:
ДОЛАР
ПТИЦИ:

ПТИЦА
РАСТЕНИЯ:
БОР

ГЪБА

ДЪРВО

ЖЪЛЪД

КЛОН

КРУША

ЛИСТО

МАЛИНА

ПАЛМА

ТРЪН

ШИШАРК А

ЯБЪЛК А

ДРУГО

НЕБОСТЪРГАЧ

ДРУГА

РАСТЕНИЕ
СГРАДИ:
ДВОРЕЦ

КРЕПОСТ

КЪЩА

СГРАДА
СИМВОЛИ:
ГЕРБ

ДЕТЕЛИНА

ЕМБЛЕМА

ЗЕМНО КЪЛБО

ЗНАМЕ

ЗОДИЯ

К АРО

К АЧУЛК А

КОРОНА

КУПА

ПАГОН

ПЕТОЛЪЧК А

ПИК А

ПОДКОВА

ПРЕЧУПЕН

СПАТИЯ

ШЕРИФСК А

ЕВРЕЙСК А

ДРУГ

ЗНАЧК А

ЗВЕЗДА

СИМВОЛ

БУТИЛК А

ЧАША

ТЕМА „АЛКОХОЛ“

ВЕРИГА

РЕШЕТК А

ТЕМА „ЗАТВОР“

К АРТА

ТЕМА „ИГРА“

СЪРЦЕ

ХАЛК А

ТЕМА „ЛЮБОВ“

ВЪЛНИ

КОМПАС

КОРАБ

КОРМИЛО

КОТВА

ЛОДК А

МРЕЖ А

ОСТРОВ

ПОЯС

ТРИЗЪБЕЦ

КРЪСТ

ТЕМИ:
„АЛКОХОЛ“:
БУРЕ
„ЗАТВОР“:
БЕЛЕЗНИЦИ
„ИГРА“:
ЗАР
„ЛЮБОВ“:
СТРЕЛА
„МОРЕ“:
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ХАРПУН

ТЕМА
„МОРЕ“

БАРАБАН

КИТАРА

МИКРОФОН

ПИАНО

БАЛОН

ВИТЛО

ДЪЖД

ЗВЕЗДА

ОБЛАК

ПАРАШУТ

ПОЛУМЕСЕЦ

РАКЕТА

САМОЛЕТ

СЛЪНЦЕ

БОГОРОДИЦА

ДЯВОЛ

ИСУС ХРИСТОС

СВЕТИЯ

БЕСИЛК А

ГИЛОТИНА

ГРОБ

КОВЧЕГ

КРЪСТ

СКЕЛЕТ

ЧЕРЕП

ТЕМА

ФАР
„МУЗИК А“:
АКОРДЕОН
ТЕМА „МУЗИК А“
„НЕБЕ“:

ТЕМА „НЕБЕ“
„РЕЛИГИЯ“:
АНГЕЛ
ТЕМА „РЕЛИГИЯ“
„СМЪРТ“:

„СМЪРТ“
„СПОРТ“:
БОКСОВИ

ГИРА

КЪНКИ

РАНИЦА

СК А

ТОПК А

ШАЙБА

ШЕЙНА

ЩЕКИ

АВТОМОБИЛ

ВАГОН

ВЕЛОСИПЕД

ЛОКОМОТИВ

МОТОЦИКЛЕТ

СВЕТОФАР

ТЕМА

МАРГАРИТК А

РЪК АВИЦИ
СТИК
ТЕМА „СПОРТ“
„ТРАНСПОРТ“:

„ТРАНСПОРТ“
„ЦВЕТЯ“:
ЕДЕЛВАЙС

КОКИЧЕ

ЛАЛЕ

ЛИЛИЯ

МОМИНА СЪЛЗА

РОЗА

ТЕМЕНУГА

ДРУГО ЦВЕТЕ

ГЛАВА

ГЪРДИ

ЕЗИК

КРАК

ОКО

ПОЛОВ ОРГАН

РЪК А

СЕДАЛИЩЕ

УСТА

УХО

ЮМРУК

ДРУГА ЧАСТ

ГИМНАСТИК

ГОЛО ТЯЛО

ГРУПА ХОРА

ДЕТЕ

ИНДИАНЕЦ

ИСТОРИЧЕСКА

К АУБОЙ

КОСМОНАВТ

„ЧАСТ ОТ ТЯЛО“:

ОТ ТЯЛО
„ЧОВЕК“:
ВОДОЛАЗ
ЖЕНА

ЛИЧНОСТ
КУКЕР

МОРЯК

МЪЖ

ПАЛАЧ

ПАЛЯЧО

ПИРАТ

ПОП

РУСАЛК А

СКИОР

ДРУГ ЧОВЕК

III. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВК А:
БРАДА

БУЗА

ВЕЖДА

ГЛАВА

ЗЪБ

КЛЕПАЧ

НОС

ОКО

УСТНА

УХО

ЧЕЛО

ШИЯ

БЕДРО

КОЛЯНО

КРАК

СТЪПАЛО

КИТК А

ЛАКЪТ

ПОДБЕДРЕНИЦА ПРЪСТ НА
КРАК
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РЪК А

ГРЪБ

РАМО

СЕДАЛИЩЕ

РЪК А
ГЪРДИ

КОРЕМ

ПОЛОВ
ОРГАН

ТЯЛО

ДРУГАДЕ

IV. ПОСОК А НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВК А:
ГОРЕ

ГОРЕ ДЯСНО

ГОРЕ ЛЯВО

ГОРЕ СРЕДА

ДОЛУ

ДОЛУ ДЯСНО

ДОЛУ ЛЯВО

ДОЛУ СРЕДА

ДЯСНО

ЛЯВО

СРЕДА

V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ:
НЯМ

ВЛАЧИ КРАК

ХОДИ С ПАТЕРИЦИ

ЩРАК А С ПРЪСТИ

КРИВИ КРАК А

ГОВОРИ ДРЕЗГАВО

ГРИЗЕ НОКТИ

ЗАЕКВА

ЛОШО ЧУВА

ОБИЛНА МИМИК А

ПРОВЛАЧЕНА

ЧУПИ

ПОХОДК А

ПРЪСТИ

ГОВОРИ С АКЦЕНТ

ГОВОРИ БАСОВО

СРАСНАЛИ ПРЪСТИ

ИЗКРИВЯВА УСТНИ

ЧЕСТО ПЛЮВА

КЛАТЕЩА ПОХОДК А

КУЦА

ФЪФЛИ

ГОВОРИ НА

ЖЕСТИКУЛИРА

ЛЕВАК

ПОДСМЪРЧА

ПОЖЪЛТЕЛИ НОКТ И ГЛУХОНЯМ

ГОВОРИ БАВНО

ГОВОРИ БЪРЗО

ГЪРБИЦА

ПРИСВИВА ОЧИ

ХОДИ С БАСТУН

АЛБИНОС

ГЛУХ

ИЗПЪКНАЛА АДАМОВА

БАРАБАНИ С ПРЪСТИ

ГОВОРИ С ДЕФЕКТ

ДИАЛЕКТ

ЯБЪЛК А
ГОВОРИ ПИСКЛИВО ДРУГО
VI. ОПИСАНИЕ НА ОСОБЕНИЯ БЕЛЕГ/ТАТУИРОВК А:
Подробностите за особения белег/татуировка се описват в свободен текст
VII. ОСОБЕНОСТИ НА ОЧИТЕ:
ИЗПЪКНАЛИ

МОНГОЛОИДНИ

НОСИ КОНТАКТНИ

НОСИ ОЧИЛА

ЛЕЩИ
РАЗНОГЛЕД

С ПЕРДЕ

СЛЯП

ХЛЪТНАЛИ

С ПЕТНО

СВИТО ОКО

Приложение № 6
към чл. 11, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес, ................... 20 ......... г., в гр. (с.) ..................................................., община ....................................,
подписаният ...................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
след като бях уведомен за наличието на основание да ми бъде извършена полицейска регистрация
по смисъла на ЗМВР, удостоверявам следното:
1. ...................................................................... да бъда дактилоскопиран съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.
(Съгласен съм/не съм съгласен)
2. ...................................................................... да бъда фотографиран съгласно чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.
(Съгласен съм/не съм съгласен)
3. ...................................................................... да ми бъдат иззети образци за ДНК профил съгласно
(Съгласен съм/не съм съгласен)
чл. 68, ал. 3, т. 3 ЗМВР.
ДЕКЛАРАТОР: ...........................................
(подпис)
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Попълва се в случаите съгласно т. 2 от указанията за попълване:
Днес, ..................... 20 .................. г., в гр. (с.)..................................., община ........................................................,
подписаният ..................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
...................................................................................................................................................................................,
в качеството ми на представител на горепосоченото непълнолетно лице – .................................................,
(родител, попечител или друг представляващ, предвиден в закона)
след като бях уведомен за наличието на основание на същото да бъде извършена полицейска регистрация по смисъла на ЗМВР, удостоверявам следното:
1. ...................................................................... горепосоченото лице да бъде дактилоскопирано съгласно
(Съгласен съм/не съм съгласен)
чл. 68, ал. 3, т. 2 ЗМВР.
2. ...................................................................... горепосоченото лице да бъде фотографирано съгласно чл. 68,
(Съгласен съм/не съм съгласен)
ал. 3, т. 2 ЗМВР.
3. ...................................................................... от горепосоченото лице да бъдат иззети образци за ДНК
(Съгласен съм/не съм съгласен)
профил съгласно чл. 68, ал. 3, т. 3 ЗМВР.
ДЕКЛАРАТОР: ...........................................
(подпис)
Попълва се в случаите съгласно т. 3 от указанията за попълване:
Подписаният ...................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име, длъжност)
полицейски орган при ............................................................................................., удостоверявам, че лицата:
(структура на МВР)
1. .........................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
....................................................................................................................................................................................., и
2. ......................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес)
..........................................................................................................................................................................................,
бе/бяха поканено/поканени да попълни/попълнят настоящата декларация, като от лицето/лицата
..........................................................................................................................................................................................
бе/бяха направен/направени отказ/откази да попълни/попълнят същата.
На направения/направените отказ/откази за попълване на декларацията присъства като свидетел
лицето .............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на свидетеля)
............................................................................................................................................................................................,
което удостоверява с подписа си направения/направените отказ/откази.
ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .................................
		 (подпис)
СВИДЕТЕЛ: ........................................................
(подпис)
...................................... 20.........г.
гр. (с.) ........................................
Попълва се в случаите съгласно т. 4 от указанията за попълване:
Необходимите данни и/или волеизявленията на лицето/лицата ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
в декларацията бяха попълнени с помощта и/или в присъствието на:
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, длъжност, структура на МВР)
.............................................................................................................................................................................................
ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН: .................................
(подпис)
............................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на преводача/тълковника)
...............................................................................................................................................................................................
ПРЕВОДАЧ/ТЪЛКОВНИК: ............................
(подпис)
..........................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ) и постоянен адрес на свидетеля)
...........................................................................................................................................................................................
СВИДЕТЕЛ: ........................................................
(подпис)
.....................................20 ......... г.
гр. (с.) .........................................
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
1. При попълване на декларацията се нанасят необходимите данни, като ненужните се
зачертават. Декларацията се попълва в два екземпляра и се регистрира в структурата на МВР
по месторабота на полицейския орган. Единият
екземпляр от декларацията се предава на лицата,
подлежащи на полицейска регистрация, а другият
се съхранява в посочената структура на МВР.
2. За непълнолетни лица (на възраст от 14 до
18 години) полицейският орган изисква попълването на необходимите данни и/или волеизявления
в декларацията от тях и от лицата, явяващи се
техни представители (родители, попечители или
други представляващи, предвидени в закона).
3. Отказите на лицата, подлежащи на полицейска регистрация, и/или на представителите
им да попълнят декларацията се удостоверява
с подписа на един свидетел.
4. За лица, които поради различни причини
(невладеене на български език, неграмотност,
физически недостатъци и/или др.) не могат самостоятелно да попълнят декларацията, полицейският орган при необходимост ползва услугите на
преводач/тълковник и попълва в декларацията
необходимите данни и/или волеизявления от
името на лицата (без подпис), като истинността
им се удостоверява с подписа на един свидетел.
7363

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение на Наредбата за условията и реда
за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни
продукти, приета с Постановление № 34 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 96 от 2010 г. и бр. 18 и 90 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Поканата се публикува в срок
до 15 януари.“
§ 2. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Промоционалните програми се подават
в срок до 28 февруари. Подадените след този
срок програми не се приемат, като получените
по пощата се връщат, ако датата на пощенското клеймо е след крайния срок.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 думите „до 1 юни,
съответно до 15 ноември“ се заменят с „до
15 април“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7364
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 1 от 2007 г.; Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 1 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и
67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17
и 55 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и
помощите по ал. 1 се извършва въз основа
на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО,
данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването
им, приети по реда на Наредбата за реда за
представяне в Националния осигурителен
институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
(НРПНОИДИБЛРО), приета с постановление
№ 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните
от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите
от осигурителните вноски за държавното
обществено осигуряване, регистър „Трудови
договори“, регистър „Пенсии“, регистър „Трудови злополуки“, регистър „Професионални
болести“, регистър „Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ и от регистър
„Парични обезщетения и помощи от ДОО“,
както и данните от декларациите по чл. 3, ал. 2
и от заявленията-декларации по чл. 4 – 7.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и
раждане или трудоустрояване се изплащат при
ползване на отпуск или при трудоустрояване
въз основа на болничен лист.
(2) За всеки болничен лист се представя
попълнена от осигурителя (самоосигуряващия
се) декларация по образец съгласно приложение № 15 с данни относно правото на парично
обезщетение. За лицата, осигурени по повече
от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, за всеки
болничен лист се попълват и се представят
отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(3) За болничните листове за случаите по
чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление
№ 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
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ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от
2011 г. и бр. 55 и 67 от 2014 г.), се представя
анкетен лист.
(4) За болничните листове за майчинство
след 42-рия ден от раждането и за случаите
по чл. 167 от Кодекса на труда се представя
декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по
образец съгласно приложение № 1.
(5) За случаите по чл. 2, ал. 3 се представят
заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен
и осигурителен стаж.
(6) За случаите по чл. 9, ал. 3, изречение
второ от Наредбата за медицинската експертиза се представя копие от заповедта за
разрешен платен годишен отпуск.“
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в НОИ
от лекуващите лекари/лекарите по дентална
медицина лично или чрез лечебните заведения,
в които те осъществяват дейност, и от лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез
лечебните заведения, към които са създадени,
по реда на НРПНОИДИБЛРО.
(2) Осигурените лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 КСО представят документите по чл. 3,
ал. 1 и 4 и чл. 4 – 5, 8 и 14 на осигурителя,
който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5, 8 и 14
се представят от осигурителя в съответното
ТП на НОИ.
(3) Самоосигуряващите се лица представят
документите по чл. 3, ал. 2 – 4 и чл. 4 – 5, 8
и 14 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците
на ЕООД и физическите лица – членове на
неперсонифицирани дружества, представят
документите по реда на ал. 2 на дружеството,
чрез което се осигуряват.
(4) В случай че болничните листове са
обжалвани от осигурителите (самоосигуряващите се) по реда на чл. 112 от Закона за
здравето, декларациите съгласно приложение
№ 15 се представят след приключване на
процедурата по обжалването на болничните
листове.“
§ 4. В чл. 10 думите „чл. 3 – 5 и 8“ се заменят с „чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5 и 8“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 3 – 5 и 8, 14 и 15“
се заменят с „чл. 3, ал. 2 – 4 и 6 и чл. 4 – 5,
8, 14 и 15“.
2. В ал. 2 думите „болничните листове“
се заменят с „декларациите съгласно приложение № 15“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При едновременно представяне на повече от две декларации съгласно приложение
№ 15 и/или заявления-дек ларации, и/или
декларации за промяна на обстоятелствата
данните от придружителното писмо – при-

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

ложение № 8, от описа – приложение № 9,
от декларациите по чл. 3, ал. 2 – приложение № 15, и от декларациите по чл. 8, ал. 1,
2 и 4 – приложение № 7, задължително се
представят на електронен носител, изготвен
с програмен продукт, предоставен от НОИ,
или по утвърден от НОИ формат.“
4. В ал. 4 думите „болнични листове“ се
заменят с „декларации съгласно приложение
№ 15“.
5. В ал. 5 думите „по чл. 3, ал. 1“ се заменят с „по чл. 3, ал. 2“.
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Осиг у рените лица, придобили
право за получаване на парични обезщетения
по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ за периоди след приключване на производството по
ликвидация или прекратяване на осигурителя,
представят лично или чрез упълномощени от
тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 11
документите по чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 4 – 4в и 8 на
хартиен носител и документ за самоличност.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 КСО
и лицата по чл. 13 и 21а, по декларираните
от тях лични разплащателни или спестовни
безсрочни банкови сметки въз основа на
данните от декларациите по чл. 8 в срок 15
работни дни от:
1. представянето в съответното ТП на
НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в НОИ на данните от издадените
болнични листове;
2 . п р едс т а в я не т о н а док у мен т и т е по
чл. 4 – 8, 12, 15 и 21а.
(2) Паричните обезщетения за период,
обхващащ повече от един календарен месец,
се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни
месеци – до 5 работни дни след изтичане на
месеца, за който се отнасят, а за последния
месец – до 5 работни дни след изтичане срока
на обезщетението.“
§ 8. В чл. 27, ал. 3 думите „Столичното управление „Социално осигуряване“ се заменят
с „ТП на НОИ – София град“.
§ 9. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) А ко се установи, че лицето н яма
право на парично обезщетение или помощ,
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството по изплащането на паричните
обезщетения и помощите, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на
ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ в
срок 15 работни дни от:
1. представянето в съответното ТП на
НОИ на документите по чл. 3, ал. 2 и от постъпването в НОИ на данните от издадените
болнични листове;
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2 . п р едс т а в я не т о н а док у мен т и т е по
чл. 4 – 8, 12, 15 и 21а.“
§ 10. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се § 3а:
„§ 3а. За изплащане на парични обезщетения въз основа на болнични листове, издадени
преди 1 януари 2015 г., болничните листове се
представят в ТП на НОИ по досегашния ред.“
2. Създава се § 3б:
„§ 3б. (1) При приети през периода от
1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г. нередовни
документи и/или данни по реда на § 1 и 2
от преходните и заключителните разпоредби
на НРПНОИДИБЛРО в 7-дневен срок от
представянето на документите ТП на НОИ
изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили,
като им дава необходимите писмени указания
за отстраняване на нередностите.
(2) Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес,
уведомяването се извършва по реда на чл. 110,
ал. 4 КСО.
(3) Документите по ал. 1 се представят в
съответното ТП на НОИ по реда на § 1 и 2
от преходните и заключителните разпоредби
на НРПНОИДИБЛРО в 7-дневен срок от
получаване на уведомителното писмо.
(4) Ако в срока по ал. 3 нередностите не
бъдат отстранени, преценката на правото и
изчисляването на обезщетенията се прави
въз основа на наличните редовни документи
и данни.“
§ 11. В приложение № 1 думите „Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4“ се заменят с
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4“.
§ 12. В приложение № 8 към чл. 11, ал. 1
т. 1 – 13 и текстът до края на приложението
се изменят така:

„1. Общ брой приложения към болнични
листове (включително допълнително представени) – .......................
2. Брой заявления-декларации за изплащане
на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни
и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна
възраст – .......................
3. Общ брой приложения към заявлениядекларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от
135 до 410 календарни дни и при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст (включително
допълнително представени) – .......................
4. Брой заявления-декларации за изплащане
на парично обезщетение при раждане на дете
до 15 календарни дни – .......................
5. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при
раждане на дете до 15 календарни дни (включително допълнително представени) – .......................
6. Брой заявления-декларации за изплащане
на парично обезщетение при раждане на дете
след навършване на 6-месечна възраст на детето
за остатъка до 410 календарни дни и при оси-
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новяване на дете след изтичане на 6 месеца от
деня на предаване на детето за осиновяване за
остатъка до 365 дни – .......................
7. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при
раждане на дете след навършване на 6-месечна
възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни и при осиновяване на дете след изтичане
на 6 месеца от деня на предаване на детето за
осиновяване за остатъка до 365 дни (включително
допълнително представени) – .......................
8. Брой заявления-декларации за изплащане
на парично обезщетение за отглеждане на малко
дете – .......................
9. Общ брой приложения към заявлениядекларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (включително
допълнително представени) – .......................
10. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено
осигуряване – ........
11. Общ брой приложения към декларациите
за промяна на обстоятелствата за изплащане на
парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (включително
допълнително представени) – .......................
12. Опис на хартиен/електронен носител
(ненужното се зачертава) на приложенията към
болничните листове, заявления-декларациите,
декларациите за промяна на обстоятелствата и
приложенията към тях.
Упълномощавам настоящите документи да
представи:
........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ......................., ЛК № ...........................,
издадена на ............. 20.... г., от ...............................
Дата ............... Подпис на представляващия
осигурителя: .................................
(печат на осигурителя)“

§ 13. В приложение № 9 към чл. 11, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„ОПИС Н А ДОК У МЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОСИГ У РИТЕЛ Я/СА МООСИГ УРЯВА ЩИ Я СЕ“.
2. Раздел I се изменя така:
„І. Общо приложения ........ броя към ........
броя болнични листове:
1. Към б. л. № ............................. на ...................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск
от .........................., в отпуск до.............................
приложения ...................... бр. – код .................
...................................................................................
2. Към б. л. № ............................. на .............
....................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)
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ЕГН/ЛНЧ ............................................., в отпуск
от .........................., в отпуск до.............................
приложения ...................... бр. – код ..................
3. Към б. л. № ............................. на ...............
.....................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск
от .........................., в отпуск до.............................
приложения ...................... бр. – код ..................
4. Към б. л. № ............................. на ...............
.....................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск
от .........................., в отпуск до.............................
приложения ...................... бр. – код .....................
5. Към б. л. № ............................. на ...............
.....................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ................................................, в отпуск
от .........................., в отпуск до.............................
приложения ...................... бр. – код ......................“
3. Раздел IА се изменя така:
„ІА. Допълнително представени приложения към болнични листове – ................. броя:
1. Към б. л. № ............................. на ................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения
.............................. бр. – код ..................................
2. Към б. л. № ............................. на ................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения
.............................. бр. – код ..................................
3. Към б. л. № ............................. на ...............
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................., приложения
................................... бр. – код ..............................
4. Към б. л. № ............................. на ................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ...................................... приложения
.............................. бр. – код ..................................
5. Към б. л. № ............................. на ................
......................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е
издаден болничният лист)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, приложения
.............................. бр. – код ..................................
Номенклатура на приложенията:
01 – Анкетен лист – за случаите по чл. 11,
ал. 1, т. 1 – 5 от Наредбата за медицинската
експертиза;
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02 – Дек ларация за обстоятелствата за
изп лащане на пари чно обезщетение п ри
раждане – приложение № 1 към чл. 3, ал. 4
от наредбата;
12 – Копие от акта на кмета на общината
или на определено от него длъжностно лице
за назначаване на настойник;
14 – Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от
наредбата;
15 – Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено
за месеца, през който изтича периодът на
трудоустрояването;
17 – Други документи;
18 – Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично
обезщетение – приложение № 15 към чл. 3,
ал. 2 от наредбата;
22 – Копие от заповедта за разрешен платен
годишен отпуск за случаите по чл. 9, ал. 3,
изречение второ от Наредбата за медицинската
експертиза.“
4. В раздел IIА, в „Номенклатура на приложенията“:
а) в код 03 след думите „167 КТ“ се поставя
тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
б) в код 04 след думите „167 КТ“ се поставя
тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
в) код 16 се отменя.
5. В раздел IIIА, в „Номенклатура на приложенията“:
а) в код 03 след думите „167 КТ“ се поставя
тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“;
б) в код 04 след думите „167 КТ“ се поставя
тире и се добавя „за самоосигуряващо се лице“.
§ 14. В приложение № 10 към чл. 11, ал. 8
раздел І се изменя така:
„І. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БОЛНИЧНИ
ЛИСТОВЕ:
1. Представени приложения към болнични
листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице – ............... бр.
2. Представени приложения към болнични
листове, описани от длъжностно лице в ТП
на НОИ – ............... бр.
3. Общо представени и описани приложения
към болнични листове (т. 1 + т. 2) – ............. бр.
4. Непредставени приложения към болнични листове, описани от осиг у рителя/
самоосигуряващото се лице – ............... бр.,
както следва:
към б. л. № ............. на .....................................
....................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина ......
............................................, бр. прил. ...................
към б. л. № ............. на .....................................
....................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
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ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина ......
............................................, бр. прил. ...................
5. Приети приложения към болнични лис
тове – ............... бр.
6. Върнати приложения към болнични
листове – ...............бр., както следва:
към б. л. № ............. на ....................................
....................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина ......
............................................, бр. прил. ...................
към б. л. № ............. на ....................................
....................................................................................,
(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ......................................, причина ......
............................................, бр. прил. ...................
7. Общо представени допълнително приложения – ......................................................... бр.“
§ 15. В приложение № 15 думите „чл. 3,
ал. 1“ се заменят с „чл. 3, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7165

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-758
от 22 октомври 2014 г.
за осъществяване на превантивна дейност от
органите за пожарна безопасност и защита
на населението на Министерството на вът
решните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
осъществяване на превантивна дейност (ПД)
от органите за пожарна безопасност и защита
на населението (ПБЗН) на Министерството
на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на пожарна
безопасност и защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации.
Чл. 2. Превантивната дейност се осъществява от органите за ПБЗН на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ при МВР (ГДПБЗН – МВР)
съвместно с органите на държавната власт,
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местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите при оказване на експертна и
методическа помощ.
Чл. 3. Превантивната дейност на ГДПБЗН –
МВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и
обучение на населението за предотвратяване
на пожари, за формиране на необходимото
поведение при пожари, бедствия и извънредни
ситуации и за прилагане на необходимите
защитни мерки;
2. подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите
им по защита при бедствия;
3. участие в разработването и приемането
на насоки за обучението за защита при бедствия – крайна стратегическа цел – формиране на базови знания и изграждане на култура
на поведение за защита при бедствия чрез
използване на образованието и обучението.
Чл. 4. При осъществяване на превантивната
дейност органите за ПБЗН на МВР:
1. ползват текущата информация за оперативната обстановка в страната и дейността на
органите за ПБЗН от Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни
центрове (ОЦ) на ГДПБЗН – МВР съгласно
териториалната и функционалната им компетентност;
2. поддържат връзка с Националния оперативен център и областните оперативни центрове на ГДПБЗН – МВР по време на ликвидиране на вредните последици от произшествия,
провеждане на учения в областта на защитата
при пожари, бедствия и извънредни ситуации,
при планиране и задействане на механизмите
за сътрудничество за подпомагане, свързани
с механизмите за граж данско-аварийното
планиране, гражданската защита и др.;
3. ползват информационни, статистически
и аналитични данни в областта на ПБЗН
за нуж дите на редакционно-издателската,
информационната и разяснителната дейност;
4. анализират придобитата информация в
областта на ПБЗН за определяне на насоките,
планирането и осъществяването на превантивна дейност;
5. подпомагат организирането на доброволни формирования за предотвратяване или
овладяване на пожари, бедствия и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците
от тях;
6. взаимодействат със служителите от
дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ на МВР;
7. проучват международния опит и добрите
практики, разработват и прилагат нови методи, форми и средства за осъществяване на
превантивната дейност; за осъществяване на
тази дейност органите, осъществяващи ПД,
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взаимодействат със структурното звено от
ГДПБЗН – МВР, отговарящо за международното сътрудничество.
Чл. 5. (1) Финансирането на превантивната
дейност на ГДПБЗН се извършва целево от
бюджета за съответната година и/или чрез
кандидатстване за финансиране от национални, международни и други източници по
установения в МВР ред.
(2) Необходимите финансови средства за
осъществяване на превантивна дейност се
планират и заявяват съгласно утвърдени вътрешни правила и в съответствие със система
за финансово управление и контрол (СФУК)
на ГДПБЗН.
(3) При недостиг на финансови средства за
реализиране на определени дейности същите могат да бъдат допълващо финансирани
по реда на чл. 56 от Закона за защита при
бедствия.
(4) При недостиг на финансови средства
за реализиране на определени дейности или
при липса на финансиране на дейности се
извършва мотивирана преоценка по приоритети и очакван ефект, така че с наличното
финансиране да се реализира оптимален обем
от дейности.
(5) Промени на планираните дейности се
извършват по установения в МВР ред с мотивите по ал. 4.
Г л а в а

в т о р а

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Н А ПРЕВАНТИВН А
ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН НА МВР
Раздел I
Информационно-разясните лна дейнос т и
обучение на населението
Чл. 6. (1) Органите за ПБЗН осъществяват информационно-разяснителна дейност и
обучение на населението за предотвратяване
на пожари, за формиране на необходимото
поведение и действия при пожари, бедствия
и извънредни ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки.
(2) Информационно-разяснителната дейност е информационно въздействие за повишаване нивото на информираност и осведоменост
на населението чрез подходящи канали и
средства за обществена комуникация, организиране на обществено насочени инициативи,
мероприятия и прояви с учебен, спортносъстезателен и демонстративен характер.
(3) При осъществяване на дейността по
ал. 2 органите за ПБЗН разработват специализирани материали, организират и провеждат
целенасочени информационни кампании за:
1. повишаване информираността на органите на държавната власт, местното само
управление, юридическите лица и гражданите;
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2. формиране и поддържане на необходимото поведение у гражданите за спазване на
общоприетите и установените с нормативен
акт правила за недопускане на пожари и
създаване на предпоставки за възникването
и разпространението им;
3. прилагане на мерките за осигуряване на
защита и необходимите действия при пожари,
бедствия и извънредни ситуации;
4. разясняване дейността на органите за
ПБЗН, традициите и достиженията, популяризиране на добри практики и международен
опит;
5. подпомагане създаването на доброволни
формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и за отстраняване на последиците от тях;
6. популяризиране и подпомагане на младежкото движение „Млад огнеборец“ и други
специализирани извънкласни и извънучилищни форми за работа с подрастващите.
(4) При осъществяване на дейността по ал. 2
органите за ПБЗН организират и провеждат
демонстративни и спортносъстезателни прояви, информационни и практически занятия
и други дейности за обществено въздействие
в областта на превенцията по ПБЗН.
(5) В информационно-разяснителната дейност се включват специфични елементи, съобразени с оперативната обстановка в областта
на ПБЗН за съответния период и територия
(потенциални опасности и рискове, рискови
групи от населението и комуникационни канали за информационно въздействие, относими
към различните целеви групи).
(6) Дейността на органите за ПБЗН по
обучение на населението за формиране на
необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за
прилагане на необходимите защитни мерки
включва:
1. участие в разработването и приемането
на насоки за обучението за защита при бедствия (крайна стратегическа цел – формиране на базови знания и изграждане култура
на поведение за защита при бедствия чрез
използване на образованието и обучението);
2. участие в разработването на програми
за обучение, учебни материали и помагала в
областта на защитата от пожари, бедствия и
извънредни ситуации за детските градини и
училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния
персонал и учителите в системата на народната просвета;
3. оказване на методическа и експертна
помощ при провеждане на учебни занятия,
семинари, беседи и други форми на обучение;
4. участие в разработването на обучителни
материали, методически пособия и дидактични средства;
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5. организиране и провеждане на ученическите състезания на младежки противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец“,
„Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации“, международния конкурс за детска
рисунка „С очите си видях бедата“ и други
независимо и в партньорство дейности.
(7) Органите за ПБЗН оказват методическа
и експертна помощ на териториалните органи
на изпълнителната власт при изпълнение на
функциите им по защита при бедствия при:
1. разработването на плановете по защита
при бедствия;
2. организиране и провеждане на тренировки и учения по прилагане на плановете
по защита при бедствия;
3. обучение на служителите от подчинените
им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защитата;
4. обучение на населението;
5. изпълнение на други техни функции по
защита при бедствия.
Раздел ІІ
Редакционно-издателска и културно-информационна дейност
Чл. 7. (1) Органите за ПБЗН извършват
специализирана редакционно-издателска и
културно-информационна дейност в областта
на пожарната безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
(2) Редакционно-издателската дейност представлява подготовката, списването, издаването
и разпространението на периодични и други
издания в областта на ПБЗН за нуждите на:
1. отразяване политиката и дейността на
органите за ПБЗН на МВР, положителни
национални и международни добри практики и тенденции в областта на пожарната
безопасност и защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации;
2. осъществяване на информационно-разяснителна дейност и обучение на населението;
3. повишаване професионалната компетентност и административния капацитет на
служителите от органите за ПБЗН при МВР;
4. популяризиране на традициите и достиженията на страната в областта на ПБЗН.
(3) Органите за ПБЗН организират и извършват културно-информационна дейност
чрез:
1. организиране на публични мероприятия,
презентации, специализирани изложби и др.;
2. съхраняване историческата памет за
развитието, традициите и достиженията на
страната и участието в международното сътрудничество за осигуряването на пожарната
безопасност и защитата при пожари, бедствия
и извънредни ситуации;
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3. взаимодействие със средствата за масова
информация, организации и дейци по реда,
установен в МВР;
4. оказване на методическа и експертна
помощ на юридически и физически лица
при провеждане на културно-информационна
дейност, свързана с осигуряване на пожарната
безопасност и защитата при пожари, бедствия
и извънредни ситуации;
5. организиране отбелязването на важни
дати, годишнини, чествания, празници и др.,
свързани с конкретни инициативи, значими
събития и личности, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и защитата
при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Раздел ІІІ
Планиране на защитата при бедствия
Чл. 8. Главна дирекция „ПБЗН“ подпомага
министъра на вътрешните работи при осъществяване на взаимодействие с органите на
изпълнителната власт и неправителствените
организации за:
1. разработване на Националния план за
защита при бедствия и за актуализиране на
негови части;
2. разработване на Националната програма за защита при бедствия и на годишните
планове за изпълнението є;
3. установяване и означаване на европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и при
съгласуването на операторските планове на
означената ЕКИ;
4. изпълнение на дейностите по установяване на критичните инфраструктури (КИ) и
обектите им в Република България;
5. координиране изпълнението на Националната програма за защита при бедствия, на
годишните планове за изпълнението є и на
областните планове за защита при бедствия.
Чл. 9. Органите за ПБЗН оказват методическа и експертна помощ на териториалните
органи на изпълнителната власт по отношение
на защитата при бедствия при:
1. разработването на плановете по защита
при бедствия;
2. организиране и провеждане на тренировки и учения по плановете за защита при
бедствия.
Чл. 10. Методическата и експертната помощ
при планирането на защитата при бедствия
на общинско и областно ниво от страна на
органите за пожарна безопасност на Столична
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(СДПБЗН/РДПБЗН) включва:
1. събиране и предоставяне на информация, необходима за анализа и оценката на
риска, за всяка от опасностите, специфични
за съответната територия – сеизмична, гео-
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ложка, радиационна, биологична, от вредно
въздействие на води, от аварии с опасни
вещества и др.;
2. обмен на информация за актуализиране на данните за средствата за защита на
населението, за планираните сили и ресурси
в случай на бедствие, за екипите на единната спасителна система (ЕСС) и техните
възможности за провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи (НАВР);
3. изготвяне на експертни становища по
прилагане на нормативната уредба относно:
задължения и компетентност на териториалните структури и на ведомствата във връзка
с изпълнение на предвидените в плановете
за защита при бедствия мерки; процедурите
за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на териториалната изпълнителна
власт, на съставните части на ЕСС и на
населението в зависимост от характера на
бедствието;
4. провеждане на обучения съвместно с
органите на териториалната изпълнителна
власт, на юридическите лица и на населението за задълженията им при възникване
на бедствие, при въвеждане на съответния
областен/общински план за защита и при
обявяване на бедствено положение;
5. изготвяне на предложения до териториалните органи на изпълнителната власт за
актуализиране на плановете за защита при
бедствия при наличието на данни за настъпили съществени промени в условията, при
които са били изготвени.
Чл. 11. Началникът на СДПБЗН/РДПБЗН
определя със заповед реда за оказване на
методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт и
служителите, пряко отговарящи за дейността
по общини.
Раздел ІV
Мониторинг и анализ на данни с цел управ
ление на риска от бедствия и координация
на съставните части на единната спасителна
система
Чл. 12. Мониторингът и анализът на дан
ните за радиационната обстановка включват:
1. поддържане на дублираща станция към
Националната система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република
България;
2. изг о т вя не на ежед невен а на л из на
радиационната обстановка в страната след
обобщаване на данните от постовете за радиационно наблюдение и Националната система
за непрекъснат контрол на радиационния
гама-фон в Република България;
3. ежедневно публикуване на информация
за радиационния фон в Република България
на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР, а
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при възникване на извънредна обстановка – и
информацията, предоставена от Агенцията за
ядрено регулиране;
4. поддържане и използване на работна
станция на системата за подпомагане вземането на решения при аварийни ситуации в
реално време (RODOS);
5. поддържане на дублираща станция по
Споразумението за уведомяване и обмяна на
информация във всички случаи, в които една
от страните участнички или държава – членка
на Евратом, реши да предприеме широкообхватни по естеството си мерки за защита на
населението в случай на радиационна опасност (ECURIE).
Чл. 13. За управление на риска от бедствия
и координация на съставните части на ЕСС
НОЦ и ОЦ на ГДПБЗН – МВР:
1. получават, обработват и предоставят
информация за възникнали пожари, бедствия
и извънредни ситуации на територията на
Република България;
2. получават, обработват и предоставят
данните за анализ, получавани от системите
за мониторинг на МВР за подпомагане на
процеса.
Чл. 14. Националният оперативен център
на ГДПБЗН – МВР поддържа непрекъсната
връзка и извършва обмен на информация за
реагиране при бедствия, пожари и извънредни
ситуации като национална оперативна точка
24/7 с Центъра за мониторинг и информация
(MIC) на Европейската комисия, Ситуационния център за извънредни ситуации на Съвета
на Европейския съюз (SITCEN), Евроатлантическия координационен център за реагиране
при бедствия (EADRCC) на НАТО, Офиса
за координация на хуманитарните дейности
на ООН (UNOCHA) и регионалните споразумения – Инициативата за превенция и готовност при бедствия за Югоизточна Европа
(DPPI – SEE), Съвета за гражданско-военно
аварийно планиране в Югоизточна Европа
(CMEP SEE Council).
Раздел V
Коорд и на ц и я и у час т ие в п ла н и ра не т о,
подготовката и провеждането на учения в
областта на защитата при пожари, бедствия
и извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска
защита на Европейския съюз
Чл. 15. За провеждане на учения в областта
на защитата при пожари, бедствия, извънредни
ситуации, гражданското аварийно планиране
и механизма за гражданска защита на Европейския съюз ГДПБЗН – МВР:
1. участва в планирането, подготовката и
провеждането на национални пълномащабни
учения за проиграване на Националния план
за защита при бедствия;
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2. участва в планирането, подготовката и
провеждането на пълномащабно аварийно
учение и аварийни тренировки на ЕСС за
прилагане на външния авариен план на АЕЦ
„Козлодуй“ поне веднъж на 5 години;
3. организира участието в обучения, тренировки и учения на ръководния състав и
експертите от регистрираните модули за спасителни операции в областта на гражданската
защита съгласно програмите за обучение и
графиците за провеждане на тренировки и
учения на ЕС.
Чл. 16. Органите по ПБЗН на СДПБЗН/
РДПБЗН участват в планирането, подготовката
и провеждането на:
1. пълномащабни учения за проиграване
на областни и общински планове за защита
при бедствия;
2. тренировки по изпълнение на аварийни планове на обекти по чл. 35 от Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ) и планове за
защита при бедствия на пребиваващите на
обекти по чл. 36 ЗЗБ при заявено искане от
ръководителя на съответния обект.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл. 17. (1) ) Главна дирекция „ПБЗН“ – МВР:
1. организира и осъществява превантивната
дейност в областта на пожарната безопасност
и защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на страната
съвместно с органите на държавната власт,
местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите;
2. методически ръководи и контролира
осъществяваната превантивна дейност от
СДПБЗН/РДПБЗН при ГДПБЗН – МВР;
3. разрабо т ва п риори т ет н и насок и на
дейността (концепции, стратегии, програми,
проекти, инициативи и др.) за създаване на
необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика
по превенция за пожари, бедствия и извънредни ситуации;
4. информира, координира и взаимодейства
с органите на държавната власт, местното
самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. осъществява сътрудничеството в областта на превантивната дейност по ПБЗН
със съответните служби на други държави,
международни органи и организации;
6. предлага на министъра на вътрешните
работи за разглеждане от Консултативния
съвет по чл. 62, ал. 3 ЗЗБ за подпомагане
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на Министерския съвет при формиране на
държавната политика в областта на защитата
при бедствия:
а) мерки за координиране на националните
политики, свързани със защитата при бедствия;
б) мерки за координиране при изграждането и за успешното интегриране на системи
за мониторинг, свързани със защитата при
бедствия;
в) въвеждането на добри практики, свързани със защитата при бедствия, изхождайки
от международния опит;
г) експерти и експертни становища за участие в подготовката на проекти на стратегически документи, нормативни актове, насоки
за обучение и други, свързани с държавната
политика по защита при бедствия;
д) експерти и експертни групи за участие
в изготвянето на становища на нормативни
актове и международни документи в областта
на защитата при бедствия;
е) мерки за координиране на дейностите
по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
ж) провеждането на информационни кампании за рисковете от бедствия и реакции
при бедствия.
(2) СДПБЗН и РДПБЗН при осъществяване
на превантивна дейност:
1. взаимодействат с териториалните структури на държавната власт, местното само
управление, юридическите лица и гражданите
и подпомагат дейността им в областта на
ПБЗН със специализирани информационни
материали;
2. информират и предлагат на органите по
т. 2 мерки за снижаване риска при пожари,
бедствия и извънредни ситуации;
3. организират мероприятия с превантивен
характер, като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране
и обучение на населението за предотвратяване
на пожари, за формиране на необходимото
поведение и действия при пожари, бедствия
и извънредни ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки;
4. организират и провеждат обществено
насочени инициативи, мероприятия и прояви
с учебен, спортносъстезателен и демонстративен характер, у ченическите състезания
на МПО „Млад огнеборец“; „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации“;
международния конкурс за детска рисунка
„С очите си видях бедата“ и други независими
и в партньорство дейности;
5. организират провеждането на културноинформационна и разяснителна дейност сред
населението.
Чл. 18. (1) Превантивната дейност се планира, отчита и анализира по реда, установен
за МВР.
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(2) Превантивната дейност, осъществявана
от органите на ПБЗН, се регистрира в дневник (съгласно приложението) за ежедневен
отчет и се отчита като самостоятелна част
от цялостната им дейност.
(3) Превантивната дейност се оценява като
отделен елемент от дейността на структурните звена на ГДПБЗН – МВР по методика,
утвърдена от главния секретар на МВР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗА ИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРА ЛНИТЕ
И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
И ГРАЖДАНИТЕ
Чл. 19. Органите на ГДПБЗН – МВР в
съответствие с тяхната компетентност взаимодействат с централните и териториалните
органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите
при планиране, координиране и осъществяване
на превантивната дейност за осигуряване на
пожарна безопасност и защита при пожари,
бедствия и извънредни ситуации, като:
1. участват при разработването и съгласуването на нормативни актове, концепции,
стратегии, методики (за оценка на риска от
природни и антропогенни заплахи, за установяване на критична инфраструктура и др.) и
указания, свързани с превантивната дейност;
2. осъществяват взаимодействие и обменят информация за обектите от критичната
инфраструктура, обектите по чл. 35 и 36 ЗЗБ,
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активни и стабилизирани свлачища, колективни средства за защита и водовземните
съоръжени я за ползване при извънредни
ситуации;
3. участват в организацията, координацията
и контрола на съвместните задачи, инициативи и мероприятия, отчитат постигнатите
резултати и работят за подобряването им;
4. при необходимост, но не по-малко от един
път годишно, предоставят на териториалните
органи на изпълнителната власт анализ на
оперативната обстановка по ПБЗН и информация за съществени проблеми в обслужваната
територия, като предлагат превантивни мерки
за тяхното решаване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Наредба № Із-3147 от 2011 г.
за реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна безопасност
и защита на населението на Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 100 от 2011 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на органите за пожарна безопасност и защита
на населението на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и
териториалните є звена.
Министър:
Йордан Бакалов
Приложение
към чл. 18, ал. 2

ДНЕВНИК
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
на
.......................................................................................................................
(изписва се СДПБЗН, РДПБЗН – ........., РСПБЗН или УПБЗН)
№
по Дата
ред
1

7298

2

Място

Пояснение на извършената дейност
(конкретни действия, извършени във
връзка с изпълнение на задача, кампания, мероприятие и др.)

Извършил дейността/
ръководител на дейността
(име, фамилия, длъжност)

Забележка

3

4

5

6
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НАРЕДБА № 8121з-792
от 29 октомври 2014 г.

за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните
служители на Министерството на вътрешните
работи, извършващи дейности, свързани със
специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд
през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна
храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи (МВР), извършващи дейности, свързани със специфичен
характер на труда, и на ободряващи напитки
за служителите на МВР, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 06,00 ч.
(2) На лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, безплатна храна се осигурява
съгласно Кодекса на труда и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 2. За извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, се
осигурява безплатна храна на държавните
служители на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозици я над
установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични
агенти, химически агенти, шум, вибрации,
тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и
боеприпаси – само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции;
клинични лаборатории, научно-технически
лаборатории и лаборатории по микробиология,
както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно
БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични
източници на топлина (кухненски блокове,
перални и сушилни, парокотелни помещения и работещите във „Водолечение“ към
филиалите на Медицинския институт – МВР
(МИ – МВР);
7. при средноденонощни температури под
+10 °С и над +30 °С по данни от Научния институт по метеорология и хидрология към БАН;
8. в специални (затворени) помещения с
клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. под вода.
Ч л . 3. На д ърж а вн и т е с л у ж и т е л и н а
МИ – МВР, които участват в операционни
екипи, се осигурява безплатна храна в натура,
в готов вид за консумиране.
Чл. 4. Безплатна храна се осигурява на
държавните служители в МВР само за дните,
през които са извършвали дейностите по чл. 2
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с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по
чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР), с изключение
на дейностите по чл. 2, т. 1 и 10.
Чл. 5. (1) Държавните служители, извършващи дейности, свързани със специфичен
характер на труда, с право на безплатна
храна, се определят поименно със заповед
на ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР, както и на директорите на регионални дирекции „Гранична полиция“ (РДГП) и
регионални дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РДПБЗН).
(2) В заповедта по ал. 1 се определя и видът
на безплатната храна.
(3) Заповедите се издават след писмено
предложение на съответния пряк ръководител,
предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, ако има
такива, и комитетите/групите по условия на
труд и след писмено съгласуване със звено
„Ведомствена служба по трудова медицина“
към дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“ – МВР, въз основа на
представени протоколи от измервания на
фактори на работната среда и протоколи от
заседания на комитетите/групите по условия
на труд по ал. 3.
(4) Предварителните консултации с представителите на синдикалните организации
и комитетите/групите по условия на труд се
документират в протокол/и.
Чл. 6. Безплатната храна включва всички
храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни
напитки.
Чл. 7. Безплатна храна за държавните
служители на МВР, извършващи дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
се осигурява чрез предоставянето на храни в
натура с изключение на служителите по чл. 3.
Чл. 8. Ръководителите на структури по
чл. 37 ЗМВР, чиито служители имат право да
получават безплатна храна в натура, организират доставката є съгласно изискванията на
Закона за обществените поръчки.
Чл. 9. (1) Държавните служители, извършващи дейности, свързани със специфичен
характер на труда, получават безплатна храна
само на едно от основанията по чл. 2.
(2) В случай че служители на МВР получават безплатна храна на друго основание, те
нямат право на безплатна храна за дейности,
свързани със специфичен характер на труда.
Чл. 10. Храна в натура се получава:
1. в обектите за търговия на дребно с храни
(бюфетите), разкрити в структурите на МВР,
срещу купони;
2. чрез доставки от външни организации.
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Чл. 11. (1) По време на полагане на нощен
труд от 22,00 до 06,00 ч. на служителите на МВР
да се осигурят ободряващи напитки – чай,
кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин
напитки, и други.
(2) Ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР, директорите на РДГП и директорите
на РДПБЗН определят поименно със заповед
служителите на МВР, имащи право на ободряващи напитки, по писмено предложение
на съответния пряк ръководител.
(3) Ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР със заповед създават организация за
осигуряване на ободряващи напитки.
(4) Доставката на ободряващи напитки се
извършва съгласно изискванията на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 12. Ободряващите напитки не могат
да се компенсират с пари.
Чл. 13. Разходите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки са за
сметка на бюджета на МВР.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 181, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1681
от 2012 г. за определяне на условията и реда
за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични
условия и рискове за живота и здравето, и на
ободряващи напитки за служителите на МВР,
които работят на смени (ДВ, бр. 67 от 2012 г.).
§ 3. До приключването на процедурите
за възлагане на обществените поръчки за
доставка на безплатна храна по чл. 8 на държавните служители на МВР по чл. 2 от тази
наредба се осигурява левовата равностойност
на полагащата им се безплатна храна.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 ноември
2014 г.
Министър:
Йордан Бакалов
7454

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749
от 20 октомври 2014 г.

за реда и организацията за осъществяване на
дейностите по контрол на пътното движение
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и
организацията за осъществяване на дейностите
по контрол на пътното движение, извършван чрез проверки за спазване на правилата
за движение по пътищата, на техническата
изправност и регистрацията на моторните
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превозни средства, на водачите на моторни
превозни средства и при пътнотранспортните
произшествия.
Чл. 2. Дейностите по контрол на пътното
движение са част от дейността по контрол на
безопасността на движението по пътищата.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА НИЗА ЦИ Я Н А ДЕЙНОСТИТЕ ПО
КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Раздел I
Задължения на длъжностните лица, осъществяващи ръководство на дейността по контрол
на пътното движение
Чл. 3. Директорът на Главна дирекция
„Охранителна полиция“ (ГДОП), директорът
и съответният заместник-директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол
на пътното движение“ осъществяват общия
контрол и методическо ръководство на служителите, имащи задължения по контрол на
пътното движение (пътен контрол).
Чл. 4. Директорите на Столична дирекция
на вътрешните работи (СДВР) и областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР), началникът на отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“
и началникът на сектор „Пътен контрол,
пилотиране и съпровождане“ при дирекция
„Опазване на обществения ред и контрол на
пътното движение“ в ГДОП осъществяват
методическо ръководство и контрол относно
създадената организация за осъществяване
на дейността по пътен контрол.
Чл. 5. Заместник-директорът на СДВР и
началниците на отдели „Охранителна полиция“ при ОДМВР осъществяват ръководство
и контрол на дейността по пътен контрол за
съответната територия.
Чл. 6. Началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР осъществяват прякото ръководство върху дейността
по пътен контрол, като:
1. следят и анализират обстановката по
безопасността на движението на съответната
територия и предприемат мерки за подобряването є;
2. организират, ръководят и контролират
изпълнението на дейността от полицейските
наряди, работещи по пътен контрол, като определят маршрутите и точките за контрол, силите, средствата и времето за тяхната дейност;
3. изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението,
които включват:
а) отчет за извършената дейност по контрол
върху участниците в движението и изпълнението на поставените цели и задачи;
б) средна активност на звената, осъществяващи пътен контрол на съответната територия, на база констатирани нарушения, разход
на време за регулиране и подпомагане на
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движението, участие в масови мероприятия и
посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП);
в) отчет за извършената административно
наказателна дейност;
г) анализ на ПТП по причини, вид, време
и място, както и анализ на местата с концентрация на ПТП;
д) отчет за проведените специализирани
полицейски операции (СПО);
е) конкретни предложения за подобряване
на дейността;
ж) определяне на целите и насоките за
осъществяване на контрол;
4. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване
на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други
мероприятия, при пилотиране и съпровождане
на делегации или товари;
5. координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава;
6. предоставят по установения ред в МВР
информация за състоянието на обстановката
по безопасността на движението;
7. създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани
с осъществяването на пътния контрол (бланки
актове, глоба с фиш, протоколи и др.) и проверка на изготвените служебни документи;
8. създават организация и контролират изготвянето на ежегодния отчет за участъците
с концентрация на ПТП и изготвят предложения за промяна в организацията на работа
на пътния контрол;
9. създават организация, осигуряват и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол;
10. създават организация и контролират
осъществяването на превантивна дейност чрез
обучение на различните категории участници
в пътното движение, съвместна дейност с
правителствени и неправителствени организации, информираност на населението чрез
средствата за масово осведомяване и други
дейности и проекти;
11. създават организация и контролират
изготвянето на становища по проекти за организация на движението, както и участието
в експертни съвети;
12. предоставят ежемесечно в отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“
на дирекция „Опазване на обществения ред
и контрол на пътното движение“ при ГДОП
справка за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението;
13. анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на
настъпилите ПТП по причини, местата с
концентрация на ПТП, проблемите, свързани
с обезпечаване и регулиране на движението,
проведените СПО и предприемат мерки за
подобряване и усъвършенстване на дейността
по пътен контрол;
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14. оказват съдействие на компетентните
органи за установяване, издирване и задържане на водачи на моторни превозни средства
(МПС), създали предпоставка или причинили
настъпването на ПТП и напуснали мястото
на произшествието;
15. създават организация за предприемане
на действия по издирването на МПС и лица,
обявени за издирване, или такива, представ
ляващи интерес за полицията;
16. изда ват п исмен и п ред у п реж ден и я,
сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните
у частъци, за отстраняване на установени
неизправности и контролират сроковете за
изпълнение на разпорежданията.
Чл. 7. (1) Началниците на сектор/групи
„Пътен контрол“ и на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и
автомагистралите в СДВР/ОДМВР, на звената
„Пътен контрол“ в районните управления
(РУ) на СДВР/ОДМВР, пряко отговарят за
цялостното състояние на пътния контрол,
осъществяван на съответната територия, като:
1. позна ват операт и вната обс та новк а,
динамиката и тенденциите за развитието є,
предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите
и тактиката на действие на нарядите;
2. ежедневно организират изпълнението
на решенията за разстановката на силите в
съответствие с поставените задачи и дадените
указания;
3. участват в организацията на управление
на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;
4. участват в изготвянето на месечен график
за работата на служителите, осъществяващи
дейност по пътен контрол;
5. проучват и анализират работата и тактиката на пътния контрол и предлагат найцелесъобразната организация и разстановка
на силите;
6. организират, ръководят и контролират
цялостната дейност на звената;
7. установяват местата с концентрация на
ПТП и предлагат списък на постовете, маршрутите и точките за контрол в съответната
територия;
8. организират и контролират ефективното
и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична
метрологична проверка и калибриране;
9. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване
безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други
мероприятия, при пилотиране и съпровождане
на делегации или товари;
10. контролират и/или непосредствено
участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на учебната година
и обучението на състава;
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11. осъществяват ефективен контрол на
от чет ност та на док у мен т и те, свързани с
осъществяването на пътния контрол (бланки
актове, глоба с фиш, протоколи и други) и
проверка на изготвените служебни документи;
12. контролират изготвянето на становища
по проекти за организацията на движението,
както и участват в експертни съвети;
13. анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на
настъпилите ПТП по видове, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с
обезпечаване и регулиране на движението,
проведените СПО и предприемат мерки за
подобряване на дейността по пътен контрол;
14. отчитат административнонаказателната
дейност по пътен контрол, като ежемесечно
изпращат обобщена справка в отдел/сектори
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР;
15. създават организация за предприемане
на действия за установяване, издирване и
задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на
ПТП и напуснали мястото на произшествието;
16. предприемат действия по издирването
на МПС и лица, обявени за издирване, или
такива, представляващи интерес за полицията;
17. издават писмени предупреждения, сиг
нални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните
у частъци, за отстраняване на установени
неизправности по тях, като контролират сроковете за изпълнението на разпорежданията;
18. осъществяват контрол върху работата
на подчинените им служители и следят за
стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.
(2) В РУ на СДВР/ОДМВР, в които няма
отделно обособено щатно структурно звено за
пътен контрол, дейностите по ал. 1 се осъществяват от прекия ръководител на служителите.
Чл. 8. Началниците на РУ на ОДМВР, които имат щатни служители по пътен контрол,
осъществяват непосредственото ръководство
върху дейността им на съответната територия, като:
1. системно се запознават със състоянието
на безопасността на движението и вземат
мерки за подобряването є;
2. усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по пътен контрол;
3. осигуряват подготовката и участието на
полицейските служители в осъществяването
на пътния контрол;
4. водят на отчет местата с концентрация
на ПТП и сигнализират компетентните органи
и институции за предприемане на мерки по
обезопасяването им;
5. осъществяват контрол върху работата на
подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.
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Раздел II
Ръководство на дейността по пътен контрол
Чл. 9. (1) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен
контрол се осъществяват чрез извършване на
проверки относно създадената организация и
даване на указания. Предмет на проверките е:
1. анализът на обстановката по безопасност
на движението;
2. взетите решения и тяхното съответствие
на състоянието и динамиката на оперативната
и пътнотранспортната обстановка, изведените
проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата
по пътен контрол;
3. изготвените указания за изпълнение на
пътен контрол за постовете и маршрутите;
4. взаимодействието с органи в МВР, както
и с други ведомства и организации;
5. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и
средствата за пътен контрол;
6. системността на контролната дейност,
извършвана от съответните длъжностни лица,
и взето отношение съобразно направените
констатации;
7. състоянието на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата
на дейността.
(2) Ръководството, контролът, оценяването
и помощта на дейността по пътен контрол
включва и даване на указания при извършване
на проверки на непосредственото изпълнение
на пътния контрол относно:
1. воденето на служебната документация;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. непосредственото изпълнение на пътния
контрол;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването.
Чл. 10. (1) За осъществяване на контрол
в реално време и ефективно управление на
нарядите за пътен контрол се използват АИС
„Пътна полиция“ и системата за локализация
и визуализация на мобилни единици на МВР
чрез монтираните GPS устройства.
(2) Непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол се проверява ежедневно намясто от преките ръководители.
(3) Длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 ежедневно осъществяват контрол по ал. 1 и не
по-малко от един път седмично проверяват
непосредственото изпълнение на дейността
по пътен контрол.
Чл. 11. Проверката на непосредственото
изпълнение на пътния контрол от нарядите
включва:
1. състав на наряда по пътен контрол;
2. обслужвани пост, маршрут, контролнопропускателен пункт (КПП);
3. познаване на особеностите на съответната
територия, оперативната и пътнотранспортната обстановка;
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4. съответствие на дейността, осъществена
до момента на проверката, и възложените на
инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при
прилагане на полицейски правомощия;
6. спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и
оборудване за изпълнение на пътен контрол;
7. водене на ежедневната форма на отчет
на наряда по пътен контрол чрез работна
станция за отдалечен достъп (РСОД) или на
хартиен носител.
Чл. 12. (1) При констатиране на нарушение,
свързано с изпълнението на пътния контрол,
проверяващият дава указания и предприема
мерки за отстраняването им.
(2) При констатиране на грубо нарушение,
свързано с непосредственото изпълнение на
пътния контрол и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването,
нарядите могат да бъдат снети от длъжностните
лица, отговарящи за изпълнението на дейността по пътен контрол, за което своевременно
се докладва в оперативния дежурен център/
оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).
Чл. 13. (1) Датата, часът и констатациите
на проверяващия се отразяват в РСОД/ежедневния отчет на хартиен носител на наряда
по пътен контрол, както и в книга по образец
(приложение № 1).
(2) Констатациите от извършените проверки
на непосредственото изпълнение на дейността
по пътен контрол се докладват ежедневно на
началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“, на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистралите
при СДВР/ОДМВР, и на началниците на РУ
на СДВР/ОДМВР, които се запознават с тях,
като полагат подпис в книгата по ал. 1 и при
необходимост дават конкретни разпореждания.
Чл. 14. (1) Дейността по контрол на безопасността на движението се оценява по
следните показатели:
1. организацията на дейността по пътен
контрол:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо
ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадрово обезпечаване;
в) целесъобразност на разработените посто
ве, маршрути и определените точки за контрол;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на местата с концентрация
на ПТП;
е) ред за изпълнение на дейността по пътен контрол;
ж) специфични задължения на нарядите
по пътен контрол;
з) разстановка на силите и средствата;
2. взаимодействието с органи във и извън
МВР;
3. състояние на осъществения контрол върху
непосредственото изпълнение на ежедневната
дейност, в което се включва:
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а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръките;
в) взето отношение съобразно направените
констатации;
4. състояние на професионалната квалификация въз основа на:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) ниво на физическо състояние;
в) ниво на владеене на техники на полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. информационно обезпечаване на нарядите по пътен контрол, включващо:
а) състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) възложени конкретни задачи на нарядите;
6. непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол относно:
а) законосъобразност и етично поведение;
б) тактическа дисциплина;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления
и правонарушения;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на
документацията;
8. ефективност от използването на техническите средства.
(2) Персоналната оценка за дейността на
полицейския служител, осъществяващ пътен
контрол, се определя въз основа на администрираните данни от РСОД/ежедневния отчет
за работната смяна на наряда и включва:
1. оценка за изпълнение на поставените
задачи по време на инструктажа;
2. степен на въздействие върху пътното
движение, включваща:
а) ефективност на извършената работа съобразно брой на констатираните нарушения на
час от работното време и брой нарушения за
скорост, нарушения от пешеходци, алкохол и
упойващи вещества, предимство, неправоспособност, обезопасителни системи, каски и др.;
б) време за регулиране и подпомагане на
движението в процент от общото работно
време;
в) съответствие на констатираните нарушения по видове със състоянието на пътнотранспортната обстановка на маршрута/
поста на база анализ на настъпили ПТП от
предходен период;
3. качеството на изготвяните материали
при обработка на ПТП и други, съпътстващи
ежедневната дейност;
4. ефективното използване на технически
средства;
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5. обобщени резултати и общи изводи от
работата на служителя, работещ по пътен
контрол.
Чл. 15. Дейността по контрола на без
опасността на движението се оценява в края
на отчетните периоди (след приключване на
всяка смяна, месечно и на година).
Раздел III
Организация на пътния контрол
Чл. 16. Пътният контрол се организира в
зависимост от състоянието на оперативната
и пътнотранспортната обстановка (ПТО),
която включва:
1. особеностите на пътните условия;
2. характера на обектите, чиято дейност е
свързана с движението на голям брой пътни
превозни средства (ППС), пътници и пешеходци;
3. интензивността на движението;
4. наличните сили и средства.
Чл. 17. Организацията на пътния контрол
включва:
1. осигуряване на своевременна и точна
информация за оперативната и пътнотранспортната обстановка в съответната територия;
2. оптимална разстановка, разработена на
база анализ на ПТО, рационално използване
на техническите средства и възможност за
бързо реагиране със съществуващите сили;
3. осигуряване на взаимодействие между
нарядите, осъществяващи пътен контрол на
съответната територия.
Чл. 18. (1) Решението за разстановката на
силите за пътен контрол се оформя писмено в
заповеди (приложение № 2) на директорите на
СДВР/ОДМВР и на началниците на районни
управления в ОДМВР.
(2) Решението на ръководителите по ал. 1
се взема в съответствие с изготвените анализи
и планираните дейности, отчитайки:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (пътна инфраструктура,
места с концентрация на ПТП, организация
на дви жението и неговата интензивност,
електропреносна мрежа, продуктопроводи,
водоизточници, стратегически обекти, дип
ломатически представителства и др.) на съответната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, миграционни процеси и др.);
3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката
и концентрацията на правонарушенията по
вид, време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. пътнико-транспортните потоци;
7. наредбата на съответната община, рег
ламентираща обществения ред и сигурност;
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8. създадената организация и взаимодействието между службите за пътен контрол и
собствениците или администрацията, управ
ляваща пътя;
9. наличните сили и средства, включително
и тези на други структури във и извън МВР,
както и възможност за използване на допълнителни такива.
(3) Ново решение за организация на пътния
контрол се взема по преценка на длъжностните
лица по ал. 1 при промяна на показателите
по ал. 2.
(4) По преценка на длъжностните лица по
ал. 1 при извънредни обстоятелства и в случаи, изискващи защита на населението при
бедствия, може да се вземе временно решение
за организация по пътен контрол.
(5) В заповедта по ал. 1 се разпореждат:
1. постовете, маршрутите и точките за
контрол от съответната територия;
2. видовете наряди за пътен контрол;
3. редът за взаимодействие на нарядите с
други полицейски органи;
4. редът за взаимодействие с други ведомства;
5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите,
ОДЦ/ОДЧ и други сили;
6. редът за провеждане на инструктаж и
отвод;
7. редът за осъществяване на контрол по
изпълнението на пътен контрол;
8. материално-техническото осигуряване
на пътния контрол.
(6) В РУ при ОДМВР, в които няма щатно
обособени звена за пътен контрол, към показателите в общата заповед на началниците
на РУ се включват и показателите по ал. 2.
Чл. 19. (1) При осъществяване на съвместна
дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 взаимодействието
се осъществява въз основа на предварително
изготвен план, в който се определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност по
контрол на пътното движение;
2. период и територия за осъществяване
на съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. конкретни задачи и ред за изпълнение
на пътен контрол от нарядите;
5. други разпореждания.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от съответните оправомощени длъжностни лица.
Чл. 20. (1) За постовете и маршрутите се
изготвят указания за осъществяване на пътен
контрол (приложение № 3).
(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от
съответните длъжностни лица по чл. 18, ал. 1.
(3) Указанията по ал. 1 съдържат:
1. граници на маршрутите/постовете;
2. особености на съответната територия
(фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни
обекти, държавни учреждения и ведомства,
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дипломатически представителства, банки и
финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи
интерес за полицията, медицински заведения
и други значими обекти);
3. схеми (карти) на съответната територия;
4. характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии;
5. местата с концентрация на ПТП;
6. организация на движението и неговата
интензивност;
7. учебни заведения и места с интензивно
движение на деца и пешеходци;
8. места за контрол с определени граници
за изпълнение на конкретни задачи и смяна
на нарядите;
9. специфични задължения на нарядите по
пътен контрол;
10. ред за служебно взаимодействие;
11. ред за осъществяване на радиообмена
и други начини за свръзка между нарядите с
ОДЦ/ОДЧ и други сили.
(4) Местата за контрол по ал. 3, т. 8 се
наричат „точки за контрол“ и се определят
от началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР на база анализ
на ПТО по територия, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време
и място, местата с концентрация на ПТП по
вид, време и място, състоянието на пътния
травматизъм и аварийността, интензивност
на пътнико-транспортните потоци, както и
други фактори, влияещи върху безопасността
на движението.
(5) Началниците на отдел/сектори „Пътна
полиция“ при СДВР и ОДМВР нанасят на
електронна подложка (карта) върху РСОД
определените маршрути и точки за контрол
по следните показатели:
1. Т ks – контрол за скорост;
2. Т rs – контрол за червен сигнал;
3. Т kot – контрол за неправилно изпреварване;
4. Т kp – контрол за пешеходци.
(6) На електронната подложка (карта) нарядите отразяват:
1. време на извършвания контрол;
2. място на извършвания контрол;
3. вид, модел и номер на използвани технически средства за контрол;
4. вид на контрола;
5. наряди, осъществяващи пътен контрол.
Чл. 21. (1) За определяне на деня и времето
за изпълнение на пътен контрол се изготвя
и утвърждава седмичен или месечен график
на служителите (приложение № 4).
(2) В случай на осъществяване на съвместна
дейност по пътен контрол по чл. 33, ал. 3, т. 3:
1. в графика на изпращащата страна се
отбелязват периодът и приемащата структура
или звено;
2. приемащата структура или звено по пътен
контрол изготвя отделен график, в който се
отразява информацията по ал. 1;
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3. копие от графика по т. 2 се предоставя
на изпращащата страна.
(3) Седмичните/месечните графици се утвърждават от началниците на РУ, на отдел/
сектори „Пътна полиция“ или на звената,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистралите при СДВР и
ОДМВР.
Чл. 22. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и
автомагистралите при СДВР/ОДМВР, разпореждат разстановката на силите и средствата
за денонощието, определяща:
1. постовете и маршрутите, които ще се
обслужват приоритетно от наряди по пътен
контрол през денонощието;
2. вида и състава на нарядите по пътен
контрол;
3. времето и мястото за съсредоточаване
на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
4. помощните и техническите средства,
както и индивидуалните средства за защита,
с които ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява
със:
1. оперативната и пътнот ранспортната
обстановка;
2. разпоредени за изпълнение допълнителни
задачи по пътен контрол;
3. наличните сили за изпълнение на пътен
контрол, както и такива, придадени от други
структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на пътен контрол чрез
съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) Разпореждането за разстановката на
силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневната ведомост на структурното
звено – отдел/сектор „Пътна полиция“, звено,
осъществяващо пътен контрол по главните
пътища и автомагистралите и РУ на ОДМВР
(приложение № 5).
(4) Придадените в помощ сили са на разпореждане на приемащата страна и се отразяват
в ежедневните ведомости на приемащите и
предаващите структури.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават
от длъжностните лица по ал. 1.
Чл. 23. Организацията на работното време
на служителите, осъществяващи пътен контрол, се извършва по установения в МВР ред.
Чл. 24. За изпълнение на задачите съставът на наряда по пътен контрол се определя
съобразно индивидуалните качества на полицейските служители, моментното им физическо състояние и ниво на професионална
квалификация и опит.
Чл. 25. (1) Полицейските служители могат
да бъдат назначавани в наряд за изпълнение
на пътен контрол на един или няколко маршрута/поста за една смяна.
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(2) При изпълнение на пътен контрол на
няколко маршрута/поста се указват времето
и редът за преместване от един маршрут/пост
на друг, като това се отразява в ежедневната
ведомост.
Чл. 26. При необходимост по републиканската пътна мрежа и на входно-изходните
пътища на градовете могат да се разполагат
временни или постоянни контролно-пропускателни пунктове.
Раздел IV
Планиране и отчетност на пътния контрол
Чл. 27. (1) Планирането е дейност, насочена към определяне на целите и основните
задачи за определен период от време, както
и мероприятията за тяхното реализиране, с
указани конкретни срокове и отговорници.
Длъжностните лица, функционалните задължения на които са пряко свързани с дейността
по пътен контрол или са им възложени такива,
изготвят шестмесечни планове.
(2) Началниците на РУ, на отдел/сектори
„Пътна полиция“ и на звената, осъществяващи
пътен контрол по главните пътища и автомагистралите при СДВР и ОДМВР, утвърждават
плановете за работа по пътен контрол, които
се изготвят въз основа на извършен анализ
на ПТО в съответната територия, като се
съобразяват със:
1. пътните условия, транспортната мрежа, организацията на движението и неговата интензивност, наличието на участъци с
концентрация на ПТП, аварийност и пътен
травматизъм, пътнико-транспортни потоци,
на стратегически и особено важни пътища,
обекти и др.;
2. характеристиката на населените места,
брой и концентрация на населението и моторните превозни средства;
3. наличните сили и средства и възможност
за използване на допълнителни сили;
4. оценка на ефективността от създадената
организация и резултатите по безопасността
на движението и противодействие на престъпността за предходен период.
(3) По разпореждане на съответния ръководител се изготвят текущи планове за
реализация на конкретни мероприятия.
(4) За изпълнение на текущи задачи по
разпореждане на съответния ръководител
длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят
и планове за по-кратък период.
Чл. 28. Мероприятията за осъществяване
на организация, координация, методическо
ръководство и контрол и непосредствено
изпълнение на пътния контрол се обособяват като раздел в общия план за дейността
на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ или
звената, осъществяващи пътен контрол по
главните пътища и автомагистралите при
СДВР и ОДМВР.
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Чл. 29. Предвид изменението на пътнотранспортната обстановка от началниците
на РУ, началниците на отдел/сектори „Пътна
полиция“ и на звената, осъществяващи пътен
контрол по главните пътища и автомагистралите при СДВР и ОДМВР, както и отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“
при дирекция „Опазване на обществения ред
и контрол на пътното движение“ в ГДОП
се осъществява перспективното планиране, обхващащо периодите пролет – лято и
есен – зима, като се вземат предвид:
1. оперативната обстановка по безопасността на движението, обезпечаването на
участъци за временно отклоняване и затваряне
на движението, проходи, пътни съоръжения,
стратегически пътни възли, кръстовища и др.;
2. съгласуване на маршрутите, постовете и
районите между съседни територии и създаване на координация на силите, осъществяващи
пътен контрол;
3. създаване на организация и взаимодействие между службите за контрол, собствениците
или администрацията, управляваща пътя, и
местната власт за осигуряване на нормално
протичане на транспортните процеси.
Чл. 30. (1) Длъжностните лица по чл. 27,
ал. 2 изготвят писмен анализ на дейността по
осъществяване на пътен контрол на шестмесечие и годишно.
(2) Анализът по ал. 1 съдържа характеристика на оперативната и пътнотранспортната
обстановка, показатели и данни от глава трета,
раздел ІІІ „Отвод и отчет на резултатите от
дейността по пътен контрол“, съпоставени
с данните за съответен предхождащ период,
изводи и насоки за оптимизиране на дейността
по пътен контрол.
Раздел V
Сили и средства за осъществяване на пътен
контрол
Чл. 31. (1) Пътният контрол се осъществява от служители на „Пътна полиция“ и на
звената, осъществяващи пътен контрол по
главните пътища и автомагистралите.
(2) Със заповеди на директорите на СДВР
и ОДМВР могат да бъдат използвани за осъществяване на пътен контрол и служители
от „Охранителна полиция“ с правомощия по
Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
след успешно полагане на изпит.
Чл. 32. (1) За изпълнение на дейността по
пътен контрол се използват служебни:
1. превозни средства – патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди и вертолети;
2. средствата за комуникация;
3. помощни и защитни средства, служебно
въоръжение и средства за явно наблюдение;
4. автоматизирани технически средства и
системи за контрол на водачите, пешеходците
и пътните превозни средства, съоръжения за
принудително спиране на МПС и др.
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(2) Автомобилите и мотоциклетите, които
се използват за осъществяване на явен пътен контрол, се сигнализират, обозначават и
оборудват по ред, определен от министъра на
вътрешните работи.
Раздел VI
Наряди за извършване на пътен контрол
Чл. 33. (1) Нарядът е състав, включващ
един или повече служители, осъществяващи
задачите по пътен контрол на съответната
територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и
повече служители, провеждащият инструктажа определя старши на наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. самостоятелен – съставен от полицейски
служители само от едно щатно обособено
структурно звено „Пътна полиция“;
2. смесен – съставен от сл у ж ители на
„Пътна полиция“ и други служители от териториалната структура;
3. съвместен – съставен от сл у ж ители
на „Пътна полиция“ и служители от други
структури в МВР, служители извън МВР,
както и служители от полицейски структури
на други държави.
(4) Нарядът по пътен контрол изпълнява
дейност та си на територи я с определени
граници, в които се обособяват постове за
регулиране и подпомагане на пътното движение, КПП и маршрути с точки за контрол.
При смесен наряд постовете се формират в
рамките на участъците за обслужване на
съответната територия.
(5) Обособяването на постовете, маршрутите и точките за контрол се извършва на
база анализ на ПТО съобразно спецификата и
инфраструктурата на съответната територия с
оглед осигуряване безопасността, подпомагане
и регулиране на движението на съответната
територия.
Чл. 34. Видовете наряди за извършване на
пътен контрол са пост, патрул и КПП.
Чл. 35. (1) Постът е наряд за пътен контрол
на определен участък от територия.
(2) Постът може да е подвижен и неподвижен с определен център и граници:
1. неподвижен пост – за контрол на пътното
движение на територия, границите на която
са с радиус до 50 м от центъра на поста, в
рамките на обслужваната по пътен контрол
територия;
2. подвижен пост – за контрол на пътното
движение на територия, границите на която
са с радиус до 300 м от центъра на поста, в
рамките на обслужваната по пътен контрол
територия.
(3) Постът може да бъде постоянен или
временен:
1. постоянен пост – има основно значение в
единната разстановка на силите и средствата
и се обслужва ежедневно;
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2. временен пост – обслужва се при необходимост съобразно пътнотранспортната и
оперативната обстановка.
(4) Според предназначението си постовете
могат да са:
1. пост за осигуряване безопасността на движението – наряд за регулиране и подпомагане
на движението при извършване на аварийноспасителни действия, ПТП, авариен ремонт
на пътното платно, строителни дейности в
обхвата на пътя, при въвеждане на временна
организация по безопасност на движението
и други ограничения на движението;
2. пост за регулиране и подпомагане на
движението (ПРПД) – наряд, предназначен за
регулиране на пътното движение чрез подаване
на сигнали с тяло и ръце и/или непосредствено
управление на светофарните уредби.
Чл. 36. При необходимост може да се организират временни стационарни постове за
осигуряване на масови, заградителни и други
мероприятия, като могат да се използват и
КПП, разположени на входно-изходните пътища от и към населените места.
Чл. 37. (1) Контролно-пропускателният
пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на
движението на пътни превозни средства и
лица на определена територия.
(2) Контролно-пропускателните пунктове
могат да бъдат постоянни или временни.
(3) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за
обществено ползване, същият се сигнализира
с пътни знаци.
Чл. 38. (1) Патрул за пътен контрол (ППК)
е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на
усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди,
както и за осъществяване на дейности при
настъпило ПТП.
(2) Контролът може да бъде осъществяван
явно или негласно.
(3) На ППК се определят маршрути с точки
за контрол на пътното движение.
(4) Видовете ППК са:
1. автопатрул – с автомобили;
2. мотопатрул – с мотоциклети/мотопеди;
3. пеши патрул;
4. въздушен патрул – с вертолети.
(5) Границите на маршрутите на патрулите
по ал. 4, т. 1 – 3 се определят в зависимост
от спецификата на пътната инфраструктура,
обстановката по безопасност на движението
и целите на пътния контрол.
(6) Пешият патрул за пътен контрол може
да се използва за временно регулиране на
кръстовище с интензивно движение и за
осигуряване на масови и други мероприятия
в зависимост от пътнотранспортната и оперативната обстановка.
(7) Контролът на движението чрез вертолети се организира за:
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1. координиране на работата и управлението
на пътния контрол;
2. осъществяване на централизирано ръководство на силите за пътен контрол при
провеждане на специализирани полицейски
операции, масови, спортни и други мероприятия;
3. наблюдаване и контролиране на поведението на участниците в движението по пътища
с интензивен трафик на движение;
4. изучаване на условията, интензивността и
състава на движението и пътнотранспортната
обстановка и при необходимост преразпределение на транспортните потоци.
Раздел VII
Форми и методи за осъществяване на пътен
контрол
Чл. 39. (1) Пътният контрол се осъществява чрез:
1. наблюдение на движението;
2. видимо присъствие;
3. контрол по спазване на правилата за
движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни
мерки;
4. организационно-профилактични мероприятия.
(2) Наблюдението на движението по пътищата включва изучаване, анализиране и
оценяване на обстановката на територията
на поста и маршру та, интензивност та на
движението, характера на нарушенията, ПТП
и последиците от тях, ефективността на съществуващата сигнализация и организация
на движението и др.
(3) Видимото присъствие на полицейски
служители има за цел целенасочено да се
въздейства върху участниците в движението
за недопускане на нарушения на правилата
за движение, като се прилага на рисковите
участъци от пътя, на местопроизшествия, на
места, засегнати от бедствия или производствени аварии, при заградителни, спортни,
масови и други мероприятия.
(4) Пътният контрол представлява визуален или с помощта на технически средства
контрол върху поведението на участниците
в движението и на техническото състояние
на ППС чрез:
1. установяване на лицата, които нарушават
правилата за движение по пътищата, и прилагане на съответните наказания и принудителни
административни мерки, предвидени в ЗДвП;
2. установяване и задържане на обявени
за издирване МПС и лица, както и лица,
напуснали местопроизшествието;
3. установяване на технически неизправни
МПС и прилагане на мерки съгласно ЗДвП.
(5) Организационно-профилактичните мероприятия включват разпоредителни и административни действия в процеса на контрола
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и регулиране на движението с цел осигуряване безопасно придвижване на участниците
в движението чрез:
1. оказване на помощ на участниците в
движението;
2. предупреждение на водачите за влошено
състояние на пътните условия, възникнали
задръствания, ПТП, аварийно-ремонтни и
други дейности;
3. организиране на отстраняването на препятствия върху платното за движение.
Чл. 40. (1) За осъществяването на ефективен и законосъобразен контрол на пътното
движение се прилага принципът на ротация.
(2) Форми на ротационния принцип са:
1. размяна на състава на нарядите;
2. размяна на постовете и маршрутите, в
които нарядите изпълняват дейност по контрол на пътното движение;
3. размяна на постовете и маршрутите
между РУ в рамките на СДВР/ОДМВР;
4. размяна на наряди между СДВР и ОДМВР.
(3) Ротационният принцип не се прилага
при определяне състава на наряда от звената „Автоматизирани системи за контрол на
пътното движение“.
Чл. 41. Началниците на отдел/сектори
„Пътна полиция“ и на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и
автомагистралите при СДВР и ОДМВР, планират СПО по метода на „Широкообхватен
контрол“, изразяващ се във:
1. извършване на проверка на максимален
брой МПС, преминаващи в една посока на
движение, през определено място, с конкретна
насоченост на контрола, като управление на
МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, ползването на обезопасителни
колани и каски, носене на задължителните
документи, техническа изправност и др.;
2. извършване на цялостна проверка на
МПС, водачи, товари, пътници и други с участието на други структури на МВР и ведомства,
имащи отношение към извършвания контрол.
Чл. 42. Проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места,
където пътят позволява затваряне на една
или две ленти от платното за движение или
до основния път е изградена площадка, подходяща за целта.
Чл. 43. За осигуряване на безопасността
на участниците и проверяваните МПС и лица
по метода на „Широкообхватен контрол“ определените за контрол места се обезопасяват
и сигнализират с технически средства, пътни
знаци, светлоотразителни конуси, полицейски
ленти и други помощни средства.
Чл. 44. „Широкообхватен контрол“ се планира и осъществява, както следва:
1. за всяка проверка по метода на „Широкообхватен контрол“ се изготвя отделен план,
в който се определят видът на проверката,
мястото, датата, часът и продължителността,
необходимите сили, техническите и помощните средства, както следва:
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а) определя се видът на проверката, която
може да е за:
аа) управление на МПС след употреба на
алкохол;
бб) използване на светлините на превозните средства;
вв) използване на обезопасителни колани
от водача и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски
от мотористите;
гг) наличие на задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилис
тите и необходимите документи на водачите
на ППС;
дд) техническото състояние на ППС и документите при превоза на хора и товари от
автобусите и товарните автомобили;
ее) други видове контрол съгласно изпълнение на целите на пътния контрол за без
опасност и намаляване на убитите и тежко
пострадалите от ПТП;
2 . оп р еде л я т с е с лед н и т е т а к т и че ск и
действия:
а) проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или
две ленти от платното за движение или до
основния път е изградена достатъчно голяма
отбивка; в зависимост от контрола, който ще
се извършва, мястото се определя така, че сигурността на проверяващите служители, както
и проверяваните лица, да не бъде застрашена
от преминаващите превозни средства;
б) когато пътят е двупосочен с по една
лента за движение във всяка посока, контрол
следва да се осъществява на достатъчно голяма и подходяща отбивка, като:
аа) мястото за контрол се огражда с конуси
за осигуряване на безопасността на участниците и достатъчно пространство за работа на
контролиращите (приложение № 6);
бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване
на контрол място, спира превозните средства
и ги насочва към проверяващите служители,
заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват
от служителите, извършили проверката, на
определено място, където други двама или
повече служители в зависимост от обема на
работата изготвят необходимите документи за
извършените нарушения; тези служители не
участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
в) на път с две или повече от две ленти
за движение в една посока за извършване на
контрол се използват помощни средства (пътни
знаци, конуси и полицейски ленти), които определят и ограждат мястото на проверка, като:
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аа) в зависимост от броя на лентите и
интензивността на трафика се затварят една
или две от лентите за движение, като се поставят пътни знаци Г9 или Г10, определеното
място се огражда с конуси за насочване на
движението, осигуряване на безопасността и
достатъчно пространство за работа на проверяващите служители (приложение № 7);
бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване
на контрол място, спира превозните средства
и ги насочва към проверяващите служители,
заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват
от служителите, извършили проверката, на
определено място, където други двама или
повече служители в зависимост от обема на
работата изготвят необходимите документи за
извършените нарушения; тези служители не
участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
г) мястото за извършване на широкообхватен контрол на товарни автомобили и автобуси
се определя на големи отбивки или паркинги
в близост до пътното платно, на които може
да се обособят няколко допълнителни места
за извършване на проверки на ППС, като:
аа) обособените за този контрол места
следва да бъдат съобразени с габаритите
на превозните средства и релефа на терена,
като за всяко допълнително обособено място
отговаря предварително определена група
служители (приложение № 8);
бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване на
контрол място, спира превозните средства и ги
насочва към обособените места за проверка;
вв) от всяка група за проверка се определя
по един служител, който следи за приключване на всички етапи на контрола, след което
освобождава превозното средство;
гг) при констатиране на нарушение се
взема отношение намясто; при възникнала необходимост от извършване на пълна
проверка превозното средство се отделя на
предварително определено за това място и
се проверява от сформиран за тази цел екип;
дд) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
ее) в този вид контрол могат да се включат
представители на различни структури на МВР,
както и на други ведомства, имащи отношение
към извършвания контрол;
3. определяне на необходимите сили и
средства за постигане на предварително зададените цели, както следва:
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а) в зависимост от вида на планирания
контрол и поставените за изпълнение цели
се определя броят на участниците, които ще
са ангажирани;
б) за координация и контрол се определя
ръководител, който непосредствено участва
в мероприятието, като:
аа) инструктира служителите преди стартирането на широкообхватния контрол, определя
специфичните места за работа, като разпределя на тях необходимия брой проверяващи
служители и поставя индивидуални задачи
на всеки един от тях;
бб) по време на извършвания контрол
следи за правилното взаимодействие между
изпълнителите (полицейск и слу ж ители и
участниците от други ведомства); съблюдава
за изпълнение на техниките за безопасност
с оглед недопускане на инциденти;
вв) осъществява комуникация с присъстващи представители на средствата за масово
осведомяване, като следи същите да не пречат
при изпълнението на служебните задължения
на проверяващите екипи;
гг) обявява началото и края на операцията;
дд) след приключване на мероприятието
извършва обстоен разбор на постигнатите резултати, допуснатите грешки от проверяващите
служители, дава препоръки за последващите
операции;
4. определят се необходимите технически,
помощни средства и материали, както следва:
а) предупредителни пътни знаци, указващи
вида на извършвания контрол, и знаци със
задължителни предписания (Г9 и Г10);
б) светлоотразителни конуси и полицейски
ленти;
в) технически средства за тестване наличието на алкохол в издишания въздух, както
и тестери за наличието на наркотични или
упойващи вещества;
г) автоматизирани технически средства
за разпознаване на регистрационните табели
на ППС;
д) служебна документация: бланки фишове
за налагане на глоби, актове за установяване на административни нарушения (АУАН),
заповеди за задържане, протоколи за разпореждане и предупреждение, призовки, както
и други документи, които биха били нужни за
постигане на заложените цели в операцията;
е) светлоотразителни жилетки за всички
участници, включително и представителите
на средствата за масово осведомяване;
ж) средства за комуникация.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО
ПЪТЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Инструктаж на нарядите по пътен контрол
Чл. 45. (1) За изпълнение на дейността по
пътен контрол на всеки наряд се провеждат
инструктаж и отвод.
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(2) Инструктажът и отводът на нарядите
се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и
периодично, както и за всяко отделно мероприятие чрез използване на АИС „Пътна
полиция“.
(3) За провеждане на инструктаж и отвод
се обособява служебно помещение, оборудвано със:
1. карта (схема) на съответната територия
с нанесени върху нея определените постове
и маршрути;
2. копия на указанията за изпълнение на
дейността по постове и маршрути;
3. образци от служебни документи и формуляри, използвани от полицейските наряди
по пътен контрол.
(4) При възникнала служебна необходимост
инструктажът и отводът на нарядите, изпълняващи дейност по пътен контрол, може да
се провеждат на място извън помещението
по ал. 3.
(5) Общата п род ъ л ж и телност на ежедневния инструктаж и отвод не надвишава
30 минути.
Чл. 46. (1) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски
инспектор съгласно утвърден график или от
оперативен дежурен служител в РУ.
(2) Определените служители провеждат
инструктаж съгласно предварително изготвени от тях задачи за изпълнение дейността по
контрол на пътното движение на електронен
носител (приложение № 9), които се съхраняват в ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно
определен начин.
(3) В звената, където няма предвидени
или заети длъжности по ал. 1, директорите
на ОДМВР или упълномощени от тях длъжностни лица, както и началниците на РУ с
писмена заповед възлагат провеждането на
инструктаж и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ
или други служители.
(4) При инструктаж на смесен наряд длъжностните лица, определени да го извършат,
поставят задачите устно и при възможност
същите се въвеждат в РСОД.
Чл. 47. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж определените
за целта служители са длъжни:
1. да са запознати с оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. да извършват проверка на наличността
на полицейските служители, определени за
изпълнение на дейността по пътен контрол,
и униформеното им облекло и оборудване,
като се информират за здравословното им
състояние и готовността им за работа;
3. да извършат преглед на състоянието и
готовността за експлоатация на автомобилите,
мотоциклетите и техническите средства за
контрол, определени за смяната;
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4. да подготвят допълнителните задачи за
инструктажа.
Чл. 48. (1) Инструктиращият по време на
инструктажа:
1. информира служителите за по-характерните правонарушения през денонощието,
за издирваните лица и МПС, както и други
данни, имащи отношение към състоянието
на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. запознава полицейските служители с
разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение
по видове наряди;
3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в съответната
територия за съответната работна смяна;
4. възлага конкретни задачи на нарядите за
непосредствено изпълнение на дейността по
пътен контрол и ги предоставя на електронен
носител за въвеждане в РСОД;
5. указва в часови графици по образец
(приложение № 10) времето за обслужване
на постове, маршрути и точките за контрол
съобразно пътнотранспортната обстановка,
провежданите мероприятия, метеорологичните условия и др.;
6. определя старшите на нарядите;
7. разпределя и предоставя техническите
средства за контрол.
(2) Допълнително възникнали конкретни
задачи се възлагат на нарядите чрез средствата за комуникация или по електронен
път за въвеждане в РСОД от ОДЧ/ОДЦ и/
или прекия ръководител.
Чл. 49. Проведеният инструктаж се документира с подписите на инструктиращия
и инструктираните в ежедневната ведомост.
Раздел II
Ред за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол
Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността
по пътен контрол с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния
поток така, че да не създава затруднения за
другите участници в движението и следи за
поведението им.
(2) При осъществяване на пътен контрол
служебният автомобил престоява така, че
да не затруднява останалите участници в
движението.
(3) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните
разпоредби, като се предприемат необходимите
мерки за безопасност.
Чл. 51. (1) При изпълнение на дейността
по пътен контрол полицейските наряди осъществяват превенция на правонарушенията
чрез видимо присъствие, осъществяване на
контрол и регулиране на движението в съответната територия.
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(2) Дейността по пътен контрол се изпълнява извън служебните помещения и МПС, като
полицейските служители могат да извършват
и обход пеша в рамките на указаните за поста или маршрута граници за изпълнение на
конкретни задачи.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася при
работа с автоматизирани технически средства
за контрол, монтирани в автомобил.
(4) Извършването на контрол пеша се
прилага по пътищата и улиците с интензивно
движение, както и на уязвими места, където
движението или разполагането на служебен
автомобил е неефективно или невъзможно.
(5) Служителят, осъществяващ дейност по
пътен контрол, предприема мерки за осигуряване на личната си безопасност.
(6) Забранява се осъществяването на дейност по пътен контрол на платното за движение при намалена или ограничена видимост
и хлъзгав път, с изключение на случаите при
обработване на ПТП или при участие в масови, заградителни и други мероприятия, като в
тези случаи служителите предприемат мерки
за осигуряване на личната си безопасност.
Чл. 52. (1) При обхождане на постовете и
маршрутите нарядите изпълняват указанията
за работа в маршрута и утвърдения часови
график.
(2) При обхождане на маршрутите нарядите
със служебни превозни средства осъществяват
при необходимост периодичен контакт с другите видове наряди на съответната територия,
като взаимно се информират за състоянието на оперативната и пътнотранспортната
обстановка.
(3) Скоростта на придвижване на нарядите
със служебни превозни средства се съобразява
с възможността за наблюдение на съответната
територия, пътнотранспортна обстановка и намиращите се в нея обекти, както и с готовност
за своевременна реакция при установяване
на нарушения на правилата за движение или
при друга възникнала служебна необходимост.
(4) При осъществяване на дейности по
контрол на пътното движение в смесен наряд
служителите изпълняват дадените конкретни
задачи и часови графици за покриване на
установъчните пунктове и точки за контрол,
възложени на инструктажа.
Чл. 53. (1) Полицейските наряди по пътен
контрол своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ:
1. при извършване на проверка на МПС, на
лица, както и при констатиране на престъп
ления и нарушения на обществения ред;
2. за взетото отношение спрямо проверените МПС и лица;
3. при констатирани проблеми/неизправности по състоянието на пътната мрежа,
създаващи опасност за живота и здравето на
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участниците в движението, като по възможност намясто предприемат мерки за отстраняването им.
(2) По преценка и необходимост извършват
справки чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ за лица
и МПС.
Чл. 54. Полицейските служители осъществяват дейност по пътен контрол, като:
1. не напускат границите на разпоредените
им за обслужване постове и маршрути без
съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния
контрол и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;
2. съблюдават разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен
с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат
комуникация без служебна необходимост;
3. не допускат лица в служебните помещения и превозни средства и не превозват
лица и товари, когато това не е свързано с
изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 55. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на дейността по пътен
контрол или за извършена смяна намясто
нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ
и само след негово разпореждане могат да
напуснат обслужваните постове или маршрути.
(2) В случаите по ал. 1, когато смяната
на наряда не се осъществи в определеното
време, нарядът, който трябва да бъде сменен,
докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само
след негово разпореждане може да напусне
обслужвания пост или маршрут.
Чл. 56. (1) При обход на определения им
маршрут нарядите проверяват за възникнали
изменения в пътнотранспортната обстановка,
като при констатирани препятствия или опасности за движението незабавно предприемат
следните мерки:
1. докладват на дежурния служител в ОДЦ/
ОДЧ и изпълняват неговите разпореждания;
2. сигнализират участниците в пътното
движение и при необходимост пристъпват към
временно регулиране на движението;
3. съдействат на съответните служби за
отстраняване или ограничаване на възникналите неблагоприятни последици.
(2) Полицейският служител придобива информация за пътнотранспортната обстановка:
1. от прекия ръководител по време на
провеждане на инструктажа;
2. по време на изпълнение на служебната
дейност;
3. от ОДЦ/ОДЧ;
4. от участници в пътното движение.
Чл. 57. С професионалното използване на
методите и формите за пътен контрол полицейският служител активно влияе върху безопасността на движението по пътищата, като:
1. предотвратява и отстранява затруднения
в движението;
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2. осигурява ритмичност на движението на
обществения транспорт за превоз на пътници;
3. взема мерки за правилно използване
на платното за движение, като не допуска
спиране и паркиране на МПС в нарушение
на правилата;
4. при необходимост осигурява преминаване с предимство на определени потоци от
превозни средства или пешеходци по отделни
участъци и направления за движение;
5. осигурява безпрепятствено и безопасно
преминаване на автомобилите със специален
режим на движение.
Чл. 58. (1) Служителят, назначен в наряд
за пътен контрол, спира водачите на ППС за
проверка, когато:
1. има видимо нарушение на правилата за
движение по пътищата;
2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за
участниците в движението;
3. начинът на движение и поведение пора ж да съмнени я към водача на МПС за
преумора, употреба на алкохол или друго
упойващо вещество;
4. съществуват данни или предположения,
че водачът на ППС е участвал в ПТП или в
извършването на престъпление.
(2) За спиране на ППС, когато водачът
не е извършил нарушение на ЗДвП и няма
данни по ал. 1, т. 3 или 4, служителят изготвя
докладна записка в края на работната смяна.
Чл. 59. Полицейският служител може да
спира превозните средства от редовните линии
за обществен превоз за нарушения от страна
на техните водачи и пътници.
Чл. 60. Не подлежат на спиране и проверка
МПС, ползващи специален режим на движение,
както и автомобили на Министерството на
отбраната, движещи се в обозначена колона.
Чл. 61. (1) Знаците и сигналите за спиране
на водачите на превозни средства се подават от полицейския служител своевременно
със стоппалка или с ръка, като се посочва
мястото за спиране на превозните средства.
През нощта и в условията на намалена или
ограничена видимост може да се използва и
червен светлинен сигнал.
(2) Преди подаването на знака или сигнала
полицейският служител застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено
до банкета или бордюра.
(3) На водача на МПС трябва да се осигури
възможност да спре плавно и да не създава
опасност или да бъде пречка за останалите
участници в движението.
(4) Спиране на превозните средства на
места с ограничена или намалена видимост,
непосредствено преди или след кръстовища,
пешеходни или велосипедни пътеки, мостове,
подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спира-
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нето е забранено, се допуска по изключение
при условие, че е осигурена безопасността
на участниците в движението и служителите
от наряда.
(5) Когато нарядът се движи с автомобил
или мотоциклет, спирането на превозните
средства става със стоп палка или с ръка
при изравняването с тях или след изпреварването им.
Чл. 62. (1) Проверка на водач и МПС се извършва задължително при неработещ двигател
най-малко от двама полицейски служители
при следните тактически действия:
1. проверяващият полицейски служител
подхож да към превозното средство отзад
и отстрани с необходимото внимание, като
застава отстрани на МПС, зад водача извън
обсега на отварящите се врати;
2. проверяващият визуално се ориентира
за броя на лицата в автомобила и превозвания товар;
3. проверяващият полицейски служител
се представя, като произнася длъжността,
фамилията, структурното звено и повода за
спиране;
4. проверяващият полицейски служител
изисква от водача и пътниците необходимите
документи, като те се предоставят от тях без
служителят да навлиза в пространството на
проверяваното ППС;
5. при поискване полицейският служител
показва своята служебна карта или полицейски знак;
6. при извършването на проверката полицейският служител следи проверяваните лица
да не изхвърлят вещи и предмети.
(2) Вторият служител от наряда осигурява
извършването на проверката, като:
1. застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост и визуална
комуникация с останалите служители;
2. води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила лица;
3. при необходимост предприема незабавни
действия съобразно създалата се ситуация.
(3) По време на изготвяне на административни документи на пътя водачите и пътниците престояват в проверяваното превозно
средство или на разстояние от полицейския
автомобил, а документите им се представят
за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.
(4) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят
или вземат предмети във и от служебния
автомобил.
(5) Проверката задължително започва с
извършването на справка чрез РСОД или
ОДЦ/ОДЧ по регистрационен номер на МПС
и данни за водача и пътуващите лица.
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Чл. 63. В случаите на проверка на МПС,
водачът на което не е изпълнил полицейско
разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският служител може допълнително да:
1. отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ
и го постави на арматурното табло;
2. отдава разпореждане на водача да излезе
бавно от колата и да застане пред автомобила
си с лице към него;
3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;
4. при данни за извършено престъпление
извършва обиск на водача и пътниците, като
при наличие на лица от противоположния пол
обискът се извършва съгласно ЗМВР, както и
проверка на превозното средство и на вещите,
които се превозват в него;
5. установява самоличността на лицето/
лицата и уведомява ОДЦ/ОДЧ, като прави
справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ;
6. при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда
в полицейския автомобил на задната седалка
по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски служител;
7. в един патрулен автомобил се превозва
само едно задържано лице.
Чл. 64. При установена употреба на алкохол/наркотично или упойващо вещество от
водач на ППС водачът не се допуска да управлява МПС, като се прилага принудителна
административна мярка и МПС се премества
принудително съгласно ЗДвП.
Чл. 65. При осъществяване на пътен контрол и установяване на издирвани лица или
ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският служител ги задържа лично или със съдействието на други
служители, като за действията си уведомява
ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 66. При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за
издирване, полицейският служител е длъжен
да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 67. Когато водач, допуснал нарушение
на правилата за движение, не спре на подадения
от полицейския служител сигнал, незабавно
се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват
дадените разпореждания.
Чл. 68. При мъгла и намалена видимост
нарядът по пътен контрол следи водачите на
МПС да се движат със скорост и дистанция,
съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна
посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни
средства или движение на извънгабаритни и
опасни товари.
Чл. 69. При крупни производствени аварии,
природни бедствия или възникването на пожар
в обслужвания пост или маршрут служителите,
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назначени в наряд за пътен контрол, съобщават
на ОДЦ/ОДЧ или на съответната регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, като при необходимост вземат
мерки за преустановяване, отклоняване, регулиране на движението на превозните средства
и на пешеходците в рисковия участък, както
и съдействат за безпрепятствено придвижване
на спасителните екипи, спешна медицинска
помощ и противопожарните автомобили.
Чл. 70. При инциденти, в които участват
ППС, превозващи опасни товари, се действа
съгласно дадените от ОДЦ/ОДЧ разпореждания.
Чл. 71. При усложнени пътни и метеорологични условия полицейският служител е
длъжен да:
1. уведоми незабавно ОДЦ/ОДЧ;
2. съдейства на пътноподдържащите служби
при почистването на пътищата;
3. при необходимост спира, отбива или
регулира движението на ППС;
4. подпомага извличането на превозни
средства и да окаже помощ на пътуващите
в тях граждани.
Ч л. 72. При пол у чаване на сиг на л за
терористичен акт или при провеждане на
заградителни мероприятия полицейският служител изпълнява указанията на началниците
и ОДЦ/ОДЧ, като участва в откриването и
задържането на обявени за издирване лица,
вещи и ППС.
Чл. 73. Назначеният в наряд на КПП:
1. контролира спазването на правилата за
движение;
2. контролира техническото състояние на
ППС и документите на водачите;
3. предприема мерки за откриване и задържане на издирвани лица, ППС и вещи;
4. отклонява или спира временно движението, когато това е разпоредено по съответния ред;
5. поддържа непрекъсната връзка с ОДЦ/
ОДЧ и нарядите, които осъществяват служебните си задължения в близост до КПП.
Раздел III
Отвод и отчет на резултатите от дейността
по пътен контрол
Чл. 74. (1) Работната смяна на нарядите
по пътен контрол приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият на наряда докладва за:
1. резултатите от изпълнение на дейността
по пътен контрол, като предоставя данните
от РСОД или в ежедневен отчет на хартиен
носител в случай на липса или повреждане
на РСОД;
2. изготвените докладни записки и други
документи, свързани с изпълнение на дейността по пътен контрол;
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3. състоянието на предоставените технически средства за изпълнение на дейността
по пътен контрол.
(3) Полицейските служители от нарядите,
изпълняващи дейността по пътен контрол в
отдалечени райони, не се явяват на отвод,
като докладват за резултатите от дейността си
по телефона или друго средство за свръзка, а
документите по ал. 2, т. 2, свързани с изпълнение на служебната дейност, предоставят по
служебен път.
Чл. 75. (1) Резултатите от работата на
нарядите, изпълняващи пътен контрол, се
отчитат за всяка смяна.
(2) Формите на отчетност на пътния контрол са следните:
1. ежедневна форма на отчет и контрол
чрез информацията от работната станция за
отдалечен достъп по електронен път или отчет
за дейността на хартиен носител с конкретните резултатите от дейността на наряда по
пътен контрол за съответната работна смяна
(приложение № 11); допуска се обединяването
в една бланка на ежедневна форма на отчет
с часовия график;
2. при невъзможност за изготвяне на отчета в РСОД (дефектиране на уреда или друга
причина) старшият на наряда го предоставя
на хартиен носител, като задължително при
пристигане в базата въвеж да данните на
електронен носител;
3. обобщена справка за цялостната дейност в РУ и отдел/сектори/групи при СДВР/
ОДМВР през изминалото денонощие (приложение № 12);
4. доклад за установен факт и предприети
действия (приложение № 13), който се предоставя на звената „Оперативен анализ“;
5. при работа в смесени наряди служителят,
работещ по контрол на пътното движение,
попълва и отчетната форма съгласно тази
инструкция.
Чл. 76. Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3
се изготвят на основата на данните от РСОД
или ежедневния отчет на хартиен носител за
дейността на нарядите и се обобщават ежемесечно във връзка с изготвянето на писмените
анализи за пътен контрол.
Чл. 77. (1) Въвеждането на информация и
данни от РСОД по време на смяната, както
и извършването на справки се осъществяват
от старшия на наряда по пътен контрол.
(2) Ежедневните справки по чл. 75, ал. 2,
т. 2 и 3 се изготвят от полицейски инспектор,
а в звената, в които няма предвидена/заета
такава длъжност, дейността се възлага на
друг полицейски служител.
(3) Ежемесечно справката за дейността по
пътен контрол на територията на областта
се обобщава от отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР и се изпраща
в отдел „Контрол на пътното движение и
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правоприлагане“ при дирекция „Опазване
на обществения ред и контрол на пътното
движение“ в ГДОП.
Раздел IV
Задължения на служителя, изпълняващ дейност по пътен контрол
Чл. 78. При пристъпване към изпълнение
на дейност по пътен контрол нарядът е длъжен да носи:
1. служебна карта, полицейски знак и отличителна табелка по образец;
2. свидетелството за управление на МПС,
свидетелството за регистрация на служебното
МПС, както и пътната книжка на патрулния
автомобил или мотоциклет;
3. стоп палка и светлоотразителна жилетка;
4. автоконтрольорска чанта, оборудвана
съгласно приложение № 14;
5. въоръжение и помощни средства;
6. светлоотразителни конуси и знаци.
Чл. 79. Полицейският служител по пътен
контрол преди застъпването в наряд е длъжен
да провери изправността на техническите
средства за контрол и служебното МПС.
Чл. 80. (1) Основна задача на служителя,
осъществяващ дейност по пътен контрол,
е да следи за спазването на правилата за
движението, сигурността и безопасността на
движението по пътищата, предотвратяването
на нарушенията и осигуряването на обществения ред.
(2) Служителят, осъществяващ дейност по
пътен контрол, е длъжен да:
1. познава и изпълнява служебните си
задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му;
2. познава особеностите на обслужвания
район, маршрут, пост за изпълнение на службата, свързани с безопасността на пътното
движение;
3. познава и използва свързочните и другите
технически средства за контрол на движението;
4. наблюдава движението и взема мерки
за недопускане нарушения на правилата за
движение, а при създаване на пречки или
препятствия по платното за движението да
предприема мерки за тяхното отстраняване;
5. съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и
метеорологични условия;
6. проверява редовността на документите
на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците;
7. проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и превозните
документи на ППС;
8. следи за състоянието на пътищата,
пътните съоръжения и сигнализация и да
предприема мерки и прави предложения за
отстраняване на констатираните нередности;
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9. следи за спазване на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи
по пътищата и улиците и да не допуска поставяне на препятствия върху платното, които
затрудняват движението на ППС;
10. следи за своевременното и качествено
почистване и обработване на пътищата при
зимни условия;
11. взема незабавни мерки и извършва
необходимите действия при ПТП и кризисни
ситуации;
12. познава реда за действие в случаи на
ПТП и аварии с превозни средства, които
транспортират пари, ценности, оръжие, боеприпаси, взривни, отровни, силно действащи и
радиоактивни вещества, материали и товари;
13. оказва долекарска помощ на пострадалите при ПТП, както и съдействие при
транспортирането им чрез екип на спешна
медицинска помощ до медицинско заведение
и опазването на имуществото им, засегнато
при ПТП;
14. изяснява и отразява обективно и точно
обстоятелствата при допуснати нарушения на
правилата за движение;
15. осигурява непосредствено ръководство
на придадените му допълнителни сили;
16. при провеждането на заградителните
мероприятия и СПО да изпълнява указанията
на началниците и на ОДЦ/ОДЧ и да участва
в разкриването и задържането на обявените
за издирване лица, вещи и МПС;
17. познава сигналите на регулировчика за
управление на движението и реда за управление на сигналите на светофарните уредби;
18. предотвратява и пресича престъпните и
противообществените действия на гражданите
и да отстранява причините и предпоставките,
създаващи опасност за живота и здравето на
гражданите;
19. съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон;
20. изследва обстоятелствата и изготвя
необходимите документи за настъпило ПТП
в предвидените от закона случаи;
21. съдейства при производство по разследване на ПТП, при които има пострадали
граждани или значителни материални щети;
22. извършва контрол за редовността на
документите за ползване на пътната мрежа.
Чл. 81. Полицейският служител е длъжен
временно да пристъпи към регулиране на
движението:
1. при неизправна светофарна уредба или
когато светофарното регулиране не обезпечава своевременното пропускане на ППС и
пешеходци;
2. при осиг у ряване преминаването на
автомобили със специален режим на движение или автомобили на въоръжените сили,
движещи се в колона;
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3. при провеждане на заградителни, спортни, масови и други мероприятия;
4. на места с ПТП, предизвикали задръстване, и в районите на стихийни бедствия или
крупни производствени аварии;
5. на места с временна забрана или отклонение на движението;
6. за осигу ряване преминаването през
платното за движение на деца, граждани с
трайни увреждания и организирани групи
пешеходци или велосипедисти.
Чл. 82. (1) Слу ж ител ят, осъществяващ
дейност по пътен контрол, може да напусне
поста, маршрута или района, определен му
за контрол, при следните случаи:
1. за отвеждане до медицинско заведение
на лица, получили телесни повреди при ПТП
или извършени престъпления;
2. при вземане на неотложни мерки за
отстраняване на препятствия и опасности за
движението на съседни пътни участъци;
3. за отвеждане в помещения на МВР на
лица в случаите, предвидени с нормативен акт;
4. за вземане на мерки или участие при
ликвидиране на пожари, последици от стихийни бедствия или производствени аварии
и кризи;
5. за съпровождане до медицинските заведения на водачи на МПС, употребили алкохол над допустимите норми или наркотични
вещества.
(2) Отклоняване от поста, маршрута или
района се допуска след доклад и разпореждане на непосредствения началник и/или
ОДЦ/ОДЧ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Раздел I
Работа с техническите средства за контрол
Чл. 83. Началникът на отдел „Контрол
на пътното движение и правоприлагане“ и
началникът на сектор „Пътен контрол, пилотиране и съпровождане“ при отдел „Контрол
на пътното движение и правоприлагане“ при
дирекция „Опазване на обществения ред и
контрол на пътното движение“ в ГДОП:
1. разпределят техническите средства за
контрол съобразно нуждите и ефективността
от използването им;
2. предлагат за въвеждане в експлоатация
нови видове технически средства за контрол
на база анализ на необходимостта от конкретен тип, както и съвременните тенденции в
тази насока;
3. планират и предлагат закупуването на
нови и модернизирането на вече действащи
технически средства за контрол.
Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР
и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:
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1. води на отчет техническите средствата
в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му
състояние, извършената периодична проверка
(калибриране) и преминаване през държавна
метрологична проверка;
3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.
Чл. 85. Началниците на РУ, на отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища
и автомагистралите при СДВР и ОДМВР,
във връзка с използването на средствата за
измерване организират и контролират:
1. обучението на състава за работа със
средствата за измерване и тяхното ефективно
и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията
от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. съответствието между установените и
запаметени нарушения и взетото административно отношение.
Чл. 86. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената, осъществяващи
пътен контрол по главните пътища и автомагистралите при СДВР и ОДМВР, ежемесечно
осъществяват проверка на съответствието на
установените и запаметени със средствата за
измерване нарушения и предприетите мерки.
(2) За резултатите от извършената проверка
се изготвя справка, която се предоставя на
директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната
изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно
и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на
дейността.
Чл. 87. (1) За осъществяване на дейността
по пътен контрол полицейските служителите
използват технически средства и системи за
определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози, мобилни
и стационарни системи за регистрация на
нарушенията на скоростните режими, както
и други нарушения.
(2) Техническите средства и системи за
измерване следва да са одобрени и вписани в
регистъра на одобрените за използване типове
средства за измерване, както и преминали
метрологична проверка.
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(3) Уредите и тестовете за установяване на
употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно
реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.
Чл. 88. (1) Използването на преносими и
мобилни технически средства и системи за
контрол се планира ежемесечно, при което
се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на
пътната мрежа на предварително определени
точки за контрол.
(2) Точките за извършване на контрол с
технически средства и системи се определят
на база анализ на аварийността на съответната
територия по следните показатели:
1. честота на извършваните нарушения на
правилата за движение по пътната мрежа по
вид, време и място;
2. основни причини за настъпване на ПТП
по място и време;
3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на
пътната мрежа;
4. интензивност на пътното движение;
5. оценка на ефективността от контролната
дейност в конкретната точка за предходен
период.
(3) Местата за работа с технически средства
за установяване на нарушения на скоростта
на движение, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват
в указанията за непосредствено изпълнение
на пътния контрол като точки за контрол.
(4) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни
пътища, натоварени отсечки в населените
места и други приоритетно се определят точки
за разполагане на стационарно монтирани
уреди за контрол на скоростта.
Чл. 89. (1) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са
монтирани стационарни уреди и системи за
контрол на скоростта или поставянето им е
невъзможно, се осъществява контрол чрез
преносими уреди (на тринога) за контрол на
скоростта или мобилни системи.
(2) Измерването на скоростта се осъществява автоматично от техническите средства/
системи след тяхното позициониране и настройка от служител на МВР, за което се
попълва протокол.
(3) За разполагане и монтаж на преносими
уреди (на тринога) за контрол на скоростта
на определените точки за извършване на контрол могат да се възлагат задачи и на лица,
работещи по трудово правоотношение в МВР.
Чл. 90. (1) С автоматизирани технически
средства и системи могат да работят и лица,
работещи по трудово правоотношение в МВР.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

(2) Нарушенията, заснети с автоматизирани
технически средства и системи, се обработват
само от служители с полицейски правомощия.
Чл. 91. (1) При използване от наряда на автоматизирано техническо средство за контрол
на скоростта се попълва протокол, в който
се отразяват данни и резултати по образец
(приложение № 15).
(2) Про т окол ът по а л. 1 се п риема и
подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и
представлява основен документ за отчет на
резултатите и работата на наряда, използващ
система за автоматизиран контрол. Данните
от установените нарушения се съхраняват на
електронен носител в срок 3 години.
(3) При използване от наряда на технически
средства и системи за определяне концентрацията на алкохол резултатите се отразяват
на електронната подложка в РСОД съгласно
дневник по образец (приложение № 16).
(4) При използване от наряда на технически
средства и системи за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества
или техни аналози проверката и резултатът
се отразяват на електронната подложка в
РСОД в протокол (приложение № 17), както
и в дневник (приложение № 18).
Чл. 92. (1) За контрол на скоростните режими се използват полицейски автомобили и
мотоциклети, оборудвани с автоматизирани
технически средства, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи стационарно на пътни отбивки, като нарушителите не се
спират и наказват на мястото на извършване
на нарушението.
(2) При извършване на контрол на пътното движение се допуска нарушителят да
бъде спиран от друг наряд, разположен след
мястото на установеното нарушение, като
данните за същото се предават с технически
средства за комуникация.
(3) При използване на автоматизирани
технически средства, без нарушителите да се
спират на място, в наряд може да се назначава
един служител.
Чл. 93. (1) По изключение могат да се
използват неавтоматизирани технически средства за осъществяване на явен и видим контрол
по пътни участъци с ниска интензивност. В
указанията за маршрута подробно се разписват
точките за контрол, като се отразява мястото
на разполагане на полицейския автомобил/
мотоциклет, контролирана посока, разположение на измерителя за скорост, контролирано
ограничение и вид измерване, тактика на
спиране на превозните средства и др.
(2) Неавтоматизираните технически средства се придружават от дневник (приложение
№ 19), в който на място се отразяват установените нарушения.
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Чл. 94. При контрол на въведено с пътен
знак ограничение на скоростта мястото за
разполагане на техническото средство се
фиксира чрез измерване на разстоянието
до знака, като за всяка точка за контрол се
изготвя и утвърждава схема. В указанията за
маршрута, в които е включена такава точка
за контрол, подробно се разписва мястото
за разположение на техническото средство,
разстоянието до пътния знак, настройката на
обхвата и параметрите на уреда.
Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол
нарядът се оборудва с технически средства
съобразно поставените задачи, но с не повече
от един вид средство за измерване, необходим
за конкретната дейност.
Чл. 96. За осъществяване на дейността
по пътен контрол полицейските служители
използват и:
1. системи за автоматично разчитане и
разпознаване на регистрационни автомобилни
табели и комбинирани устройства;
2. РСОД за извършване на проверка на
МПС и лица, въвеждане на информация и др.;
3. системи за наблюдение, автоматично
регистриране и идентифициране на МПС при
преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;
4. цифров фотоапарат.
Раздел II
Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие
Чл. 97. Посещението на ПТП се организира
и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/
ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо
ПТП да бъде посетено, незабавно подават
получената информация и изпращат наряд
на пътна полиция.
Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са
транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване
на аварии, пожари, разлив на опасни продук
ти, както и характера, мястото и времето на
настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/
свидетели и други данни, имащи отношение
по изясняване на причините на възникване
на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за
пожарна безопасност и защита на населението,
спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на
ПТП – вероятна посока на оттегляне, марка,
модел, цвят, регистрационен номер на МПС и
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други данни, имащи отношение по изясняване
самоличността на конкретния извършител;
7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна
група (ДОГ);
8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната,
дипломати и чуждестранни граждани, лица на
съюзнически и/или чужди въоръжени сили,
преминаващи на територията на Република
България или пребиваващи на нея, или лица
с неустановена самоличност.
(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с
оглед преценка за предприемане на действия
по разследване и документиране на ПТП или
изпращане на ДОГ.
Чл. 99. Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ,
нарядът е длъжен да разследва причините за
неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. извършва оглед на местопроизшествието,
причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица,
организацията на движението – наличието на
пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснема фактическата обстановка с
цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) изглед по посока на движение на всеки
участник в ПТП;
в) знаково стопанство и организация на
движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието
от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата
за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. задължително изпробва участниците в
ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение
и за наркотично или друго упойващо вещество;
5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците
в него;
6. предприема всички законови мерки за
недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на
движението и управление от водачи на МПС,
употребили алкохол, наркотично или друго
упойващо вещество;
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7. докладва в дежурната част за резултата
от посетеното ПТП;
8. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.
Чл. 100. Когато при ПТП има данни за
престъпление, нарядът е длъжен да:
1. запази местопроизшествието и да предприеме мерки за спиране, отклоняване или
регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме
мерки за оказване на първа долекарска помощ
до идването на екип от спешна медицинска
помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. осигури безопасността на движението,
охрана и запазване на местопроизшествието
(съхранява всички следи и установява други
данни, които имат значение за изясняване на
ПТП, разположението и посоката на движение
на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури
присъствието им на местопроизшествието,
когато същите не се нуждаят от оказване на
медицинска помощ в лечебно заведение;
5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната
посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като
докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и
принадлежности и на други физически или
юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти
и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия
за работа на групата и други мероприятия,
свързани с конкретната обстановка;
9. при необходимост след приключване
на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и
принудителното преместване на повредените
превозни средства и техните товари, за което
докладва в ОДЦ/ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.
Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало
известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той
е длъжен незабавно да докладва на дежурния
в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от
дадените разпореждания.
(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да
предприеме мерки за уведомяване на спешна
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медицинска помощ лично или чрез дежурния
в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и
осигури безопасността на движението.
(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят
на граждани, медии и други по установения
в МВР ред. Полицейските служители нямат
право да предоставят информация и други
данни без разрешение от ръководителя на
ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на
ППС са нанесени технически неизправности,
непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови
близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества
по разпореждане на ръководителя на ДОГ
и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки
за преместването му на охраняемо място за
сметка на неговия собственик.
Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи
опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава
опасност за движението, нарядът по пътен
контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и
сигурността на гражданите, намиращи се в
района на инцидента, като уведомява ОДЦ/
ОДЧ за обозначението на информационната
табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.
Раздел III
Действия на служителя от пътен контрол с
лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет
Чл. 104. (1) При нарушение на правилата
за движение или инцидент с лица, които
заявяват, че притежават имунитет, правото
на имунитет и неговият обем се установяват
чрез документ, удостоверяващ заеманата от
лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на
чужда държава не се спира при нарушение на
правилата за движение, а за констатираното
нарушение се докладва по съответния ред.
(3) За всяко нарушение на правилата за
движение и инцидент с участието на лица или
обекти с имунитет полицейският служител
докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел
получаване на разпореждане за последващи
действия, като за случая изготвя докладна
записка.
Чл. 105. При разследване на ПТП с участие
на лице без постоянен адрес на територията
на страната служителят, назначен за старши
на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ
за евентуално уведомяване на съответната
дипломатическа мисия и при необходимост
осигуряване на преводач.
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Чл. 106. В случаите на ПТП с материални
щети, когато лице с имунитет откаже оглед
на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол
за ПТП, служителят записва в съответните
графи на бланката „отказал оглед“ или „не
представил“.
Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди
или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява
ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява
за инцидента дежурен следовател.
(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния
следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака
на местопроизшествието до пристигането на
компетентните органи, ако не се нуждае от
спешна медицинска помощ.
Чл. 108. Оглед на превозни средства на
представители на дипломатически мисии и
членове на техните семейства, притежаващи
имунитет, се извършва само след дадено от
тяхна страна разрешение.
Раздел IV
Действия на полицейския служител на пост
за регулиране и подпомагане на движението
Чл. 109. За изпълнение на служебните си
задължения на ПРПД полицейският служител
трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както
и при техническа възможност да извършва
ръчно управление на светофарните уредби.
Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва
допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя
и/или китката и опъната длан указва по-бързо
преминаване на участниците в движението
през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат
превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на
другата в лакътя – в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва
и други разбираеми жестове с оглед даване
на допълнителни указания на участниците в
движението.
(3) Подаденият сигнал „Внимание“ има
продължителност поне четири секунди.
Чл. 111. (1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират
в ежедневната ведомост и часовия график.
(2) В зависимост от оперативната или
пътнотранспортната обстановка регулирането
може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
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(3) Когато работното време на полицейския служител – регулировчик, е планирано
за непрекъснато изпълнение на служебните
задължения при неподвижен пост, се осигурява
почивка от 15 минути на всеки час.
Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната
обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите
сигнали ще се възприемат еднакво добре от
всички участници в движението;
3. при осъществяване на дейността да вземе
мерки за своята лична безопасност и тази на
участниците в движението.
(2) Не се допуска регулиране в тъмната
част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост
с изключение на случаите при ПТП, като се
спазват мерките за безопасност.
Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат
да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност
на движението на определени кръстовища
при заградителни, масови, спортни и други
мероприятия;
2. постоянните постове се определят при
доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка,
наличие на дипломатически обекти или обекти
от национално значение, подсигуряване на
трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността
може да се изпълнява от двама служители – единият за регулиране на движението,
а другият – за смяна, подпомагане и вземане
на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането
не може да се осъществява от един служител,
същото се регулира от двама служители с
осигурена комуникационна и визуална връзка
за синхронизация на подаваните сигнали.
Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от водачи не се отклонява
за вземане на отношение, а записва регистрационния номер на МПС, датата, часа и вида на
нарушението, като изготвя докладна записка.
Чл. 115. Регулировчикът спира движението
на ППС при преминаване на организирани
пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни
лица и лица с трайни увреждания.
Ч л. 116. Рег ули ровчик ът е д л ъжен да
предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване
на превозни средства, използващи специален
режим на движение.
Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира
със светофарна уредба, регулировчикът осъ-
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ществява визуален контрол по спазването на
сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба
или възникнала необходимост служителят
навлиза в кръстовището и пристъпва към
регулиране.
(3) В случаите, когато продължителността
на отделните фази на работеща светофарна
уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност
служителят преминава към ръчно управление
на уредбата.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази инструкция „пътнотранспортна обстановка“ е съвкупност от:
1. път, пътни платна, пътни ленти, банкети,
острови и техните граници, пътни съоръжения,
принадлежности и препятствия;
2. строително-ремонтни и други работи в
обхвата на пътя;
3. сигнализация с пътни знаци, маркировка,
светофари и други средства;
4. осветление на пътя и състояние на
крайпътните обекти (паркинги, гаражи, бензиностанции, сервизи, хотели и мотели, заведения за хранене, търговски обекти, болнични
заведения и др.);
5. пътни участъци с концентрация на ПТП,
стеснени участъци, потенциално опасни и
уязвими места;
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6. населени места, курортни центрове и
комплекси, селскостопански, енергийни, индустриални и други обекти;
7. скорост, интензивност, състав и направление на движение на транспортните и
пешеходните потоци;
8. метеорологични условия, като мъгла,
дъжд, сняг, поледица, снегонавявания, буря,
силен вятър и други оказващи влияние върху
движението;
9. пътнотранспортни произшествия, времето, мястото и другите условия, при които
те са възникнали, участвалите ППС, водачи
и пешеходци и последиците от тях.
§ 2. В случай на липса или повреждане на
РСОД документацията, свързана с дейността
по пътен контрол, се води на хартиен носител
съгласно изготвените приложения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 4. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Із-1665 от 22 август 2013 г. за организа
цията на работа и реда за осъществяване на
дейностите по контрол на пътното движение
(ДВ, бр. 79 от 2013 г.).
Министър:
Йордан Бакалов
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1

КОНСТАТАЦИИ
от проверките на наряда, свързани с непосредственото изпълнение на пътния контрол
при..............................................
№
по
ред

Дата и време
на извършване

Вид и състав на
обслужван пост,
маршрут

Име, фамилия, длъжност,
структура/звено и подпис
на проверяващия

Констатации
и препоръки

Подпис на
началник за
заверка

Приложение № 2
към чл. 18, ал. 1
…………….........................................................………………………………………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № .......
.................................. 20 ............ г.
ЗАПОВЕД
Относно: Организация на пътния контрол за .............. 20.... г.
1. постовете, маршрутите, точките за контрол от съответната територия;
2. видовете наряди по пътен контрол;
3. ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;
4. ред за взаимодействие с други ведомства;
5. организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и
други сили;
6. ред за провеждане на инструктаж и отвод;
7. ред за осъществяване на контрол по изпълнението на пътен контрол;
8. материално-техническото осигуряване на пътния контрол.
Директор/Началник на ............................
.........................................................................
(име, фамилия и подпис)
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Приложение № 3
към чл. 20, ал. 1
…………...…......................................................………………………………………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. №.................... Екз. №.......
................................20 ............ г.
Утвърждавам:
Директор/Началник на ............................
.........................................................................
(име, фамилия и подпис)
У К А З А Н И Е
Относно: Изпълнение на ПК на ...............................................................................................................................
(пост, маршрут)
1. Граници на маршрутите/постовете.
2. Особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението,
стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти).
3. Схеми (карти) на съответната територия.
4. Характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии.
5. Местата с концентрация на ПТП.
6. Организация на движението и неговата интензивност.
7. Учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци.
8. Точки за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите.
9. Специфични задължения на нарядите по пътен контрол.
10. Ред за служебно взаимодействие.
11. Ред за осъществяване на радиообмен и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ
и други сили.
Предлага: ................................................
....................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1
…………….........................................................………………………………………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. №.......
................................ 20 ............ г.
Утвърждавам:
Началник-отдел/сектор на ............................
..............................................................................
(име, фамилия и подпис)
СЕДМИЧЕН/МЕСЕЧЕН ГРАФИК
за определяне на полицейските органи, деня и времето за непосредственото изпълнение на ПК
.....................................................................................................................
(структура/звено)
за периода от ..................... 20 ..... г. до ..................... 20 ..... г.
№

Име, презиме, фамилия
и длъжност

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предлага: ...............................................
...................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 3
Утвърждавам:
Началник-отдел/сектор на ......................
........................................................................
(име, фамилия и подпис)
ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ
за разстановка на силите и средствата за .................... 20 ..... г. от ....... ч. до ........ ч.
I. Брой на полицейски органи от структура/звено – .............
II. Разход:
1.1. В годишен отпуск:
1.2. В отпуск по болест:
1.3. Друг разход:
..…....................................
......…................................
......…...................................
..…....................................
......…................................
......…...................................
..…....................................
......…................................
......…...................................
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
и длъжност)
и длъжност)
и длъжност)
2. Общо разход: .............бр.
3. Състав за изпълнение на ПК: .............. бр.
III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ПК:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия
и длъжност

Видове
наряди

Обслужвани
постове,
маршрути

Време за изпълнение на
ПК

Подпис на
инструктирания

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

Изготвил:
Провел инструктажа:
..................................................... 		
....................................................
(име, фамилия и длъжност)
(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 6
към чл. 44, т. 2, буква „б“, „аа“
Схема на работа по Широкообхватен контрол 1

Приложение № 7
към чл. 44, т. 2, буква „в“, „аа“
Схема на работа по Широкообхватен контрол 2
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Приложение № 8
към чл. 44, т. 2, буква „г“, „аа“
Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили
1 вариант

Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили
2 вариант

Приложение № 9
към чл. 46, ал. 2
Утвърждавам:
Началник на ............................
......................................................
(фамилия, подпис)

З А Д А Ч И
Относно: Изпълнение дейността по контрол на пътното движение от .........................................
смяна.................. ч. на ............................ 20 .... г.
1. Запознаване на определените в наряд за предстоящата смяна служители с оперативната обстановка в съответната територия, издирваните лица и МПС, нови разпореждания и др., свързани с
функционалните им задължения.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. Информиране на служителите за по-характерни резултати при изпълнение на служебните задължения през изтеклото денонощие (смяна).
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. Контролни въпроси за проверка знанията на определените в наряд служители относно законосъобразни и правилни тактически действия в различни ситуации и др.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Дата:

Изготвил: ....................................
.......................................................
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Приложение № 10
към чл. 48, ал. 1, т. 5

Бланков № .........

Утвърждавам:
		
Началник на отдел/сектор ....................
		
.....................................................................
			
(име, фамилия и подпис)
ЧАСОВИ ГРАФИК
за работа на нарядите от ПК при ............................СДВР/ОДМВР

№ по
ред

Време на заемане – час
от.......... до ................

Точка за контрол

Забележка

Приложение № 11
към чл. 75, ал. 2, т. 1

Ежедневна форма на отчет
Състав на наряда:
1. .............................................................................................
(длъжност, име, фамилия на старшия на наряда)
2. ............................................................................................
(длъжност, име, фамилия на водача на сл. МПС)
3. ............................................................................................

Дата .................... 20.... г.
Смяна .......................... ч.
Служебно МПС рег. № :
...........................................
Провел инструктажа:
...........................................
(име, фам., длъжност, подпис)
4. .............................................................................................
Провел отвода:
...........................................
Назначени по маршрут № ............, вариант № .............
(име, фам., длъжност, подпис)
Поставени конкретни задачи по време на инструктажа, издирвани МПС, лица и други: .................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1. Извършена дейност по контрол на пътното движение
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Място на
спиране

Час на
спиране

Номер
на МПС

Нарушител/
проверени
пътници или
др. лица

Нарушение
Чл.

Взето отношение
АУАН/
фиш №

Час на освобождаване

Забележка

С Т Р.

№

54
Място на
спиране
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Час на
спиране

Номер
на МПС
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Нарушител/
проверени
пътници или
др. лица

Нарушение
Чл.
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Взето отношение
АУАН/
фиш №

Час на освобождаване

Забележка

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2. Справка за изпълнение на поставените задачи
Общ брой проверени ППС
№

ДЕЙНОСТ ПО ПЪТЕН КОНТРОЛ
Установени нарушения – общо

eд. м.

ОБЩО

АКТ

ФИШ

ПТП

бр.

Нарушения на водачите – общо

бр.

- превишена скорост

бр.

- неспазване предимство (знаци)

бр.

- неспазване предимство червен сигнал

бр.

- отнемане предимство на пешеходец

бр.

- неправилни маневри

бр.

- неправилно спиране и паркиране

бр.

- употреба на алкохол – до 1.2 ‰

бр.

- употреба на алкохол – над 1.2 ‰

бр.

- неправилно движение по пътното платно

бр.

- неползване на обезопасителен колан

бр.

- неползване на защитна каска

бр.

- ползване на мобилен телефон по време на управление на МПС

бр.

- неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

- управление на технически неизправно МПС

бр.

- нередовни пътни документи

бр.

- неправоспособност

бр.

- без гражданска отговорност

бр.

- други нарушения на водачите

бр.

Нарушения на пешеходците

бр.

Други нарушения

бр.

Други извършени дейности: ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Дата ..................
Изготвил отчета: ...............................................................
гр. ......................		
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Осъществен контрол върху дейността на наряда: .........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. Оценка на ефективността от извършената дейност:
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Приел: ...............................................................................
		
(име, фамилия, длъжност, подпис)
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Приложение № 12
към чл. 75, ал. 2, т. 3
СПРАВКА
за резултатите от дейността по контрол на пътното движение в ..................
за периода ..............................................
№

Дейност

(+/-) Ед. м.

0

Пътнотранспортни произшествия

1

Общо ПТП

бр.

1.1

Тежки ПТП

бр.

1.2

Убити

бр.

1.3

Ранени

бр.

2
2.1
2.2

Издадени протоколи за ПТП

бр.

от тях – посетени на място

бр.

– непосетени
Административнонаказателна дейност

3
3.1

бр.
Ед. м. Общо

Установени нарушения – общо

бр.

Нарушения на водачите

бр.

3.11

– превишена скорост

бр.

3.12

– неспазване предимство, знаци и сигнали

бр.

3.13

– неспазване предимство червен сигнал

бр.

3.14

– отнемане предимство на пешеходец

бр.

3.15

– неправилни маневри

бр.

3.16

– неправилно спиране и паркиране

бр.

3.17

– употреба на алкохол – до 1,2 ‰

бр.

3.18

– употреба на алкохол – над 1,2 ‰

бр.

3.19

– неправилно движение по пътното платно

бр.

3.20

– неползване на обезопасителен колан и каска и на
системи за обезопасяване

бр.

3.21

– ползване на мобилен телефон по време на управление
на МПС

бр.

3.22

– неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

3.23

– управление на технически неизправно МПС

бр.

3.24

– нередовни пътни документи

бр.

3.25

– неправоспособност

бр.

3.26

– без ЗЗ „Гражданска отговорност“

бр.

3.27

– други нарушения на водачите

бр.

3.2

Нарушения на пешеходците

бр.

3.3

Други нарушения

бр.

4

Съставени
акт

Издадени заповеди за прилагане на принудителна административна мярка

фиш

бр.

4.1

– не отговаря на медицински и психологически изисквания

бр.

4.2

– за употреба на алкохол

бр.

4.3

– грубо нарушение, извършено поради незнание

бр.

4.4

– изземване на свидетелството за управление по чл. 157, ал. 4 ЗДвП

бр.

От
тях за
ПТП

С Т Р.
4.5

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

– спрени от движение МПС за техническа неизправност, без рег. табели, без
„Гражданска отговорност“
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бр.

4.6

– задържане на МПС, свързано с идентификационния номер на рамата

бр.

4.7

– принудително преместване на МПС

бр.

Образувани преписки по чл. 343б – НК
5
5.1

Общ брой

бр.

от тях – предадени на прокуратурата

бр.

5.2

– решени от съда

бр.

5.3

– нерешени

бр.

5.4

– определени от съда за решаване по административен ред

бр.

Образувани преписки по чл. 343в – НК
6
6.1

Общ брой

бр.

от тях – предадени на прокуратурата

бр.

6.2

– решени от съда

бр.

6.3

– нерешени

бр.

6.4

– определени от съда за решаване по административен ред

бр.

Проведени профилактични мероприятия
7

Подготвени и подадени информации по БД

бр.

7.1

по радиото

бр.

7.2

по телевизията

бр.

7.3

по пресата

бр.

7.4

оказано съдействие на медиите за публикуване на материали по БД

бр.

8

Проведени специализирани лекции и беседи с деца

бр.

9

Проведени състезания, викторини и други с деца и ученици

бр.

Пътен контрол
Регулиране на движението при задръствания, тежки ПТП, аварийно-ремонтни
работи и др.

бр.

10.1

участвали служители

бр.

10.2

времетраене

10

11

часа

Организиране и регулиране на движението при тежки зимни условия

бр.

11.1

участвали служители

бр.

11.2

времетраене

12
12.1

Осигуряване ОД при масови, спортни мероприятия, митинги, шествия и др.

бр.

участвали служители

бр.

12.2 времетраене
13

часа

часа

Пилотиране и съпровождане на официални делегации, военни наблюдатели и др.

бр.

13.1

участвали служители

бр.

13.2

времетраене

14

часа

Съпровождане на спец. товари, съоръжения, конвой с хуманитарна помощ и др.

бр.

14.1

участвали служители

бр.

14.2

времетраене

часа

БРОЙ 90
15
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Констатирани нарушения по ЗДвП от служители на ООР, имащи правомощия
за работа по ЗДвП

бр.

Дейност по организация на движението
16

Участие в съвети и комисии

бр.

17

Съгласувани проекти и заповеди за временна организация на движението

бр.

18

Съгласуване на маршрути за извънгабаритни товари

бр.

19

Издадени пропуски

бр.

20

Направени писмени предписания

бр.

21

Участие в СПО по безопасността на движението

бр.

21.1

участвали служители

бр.

21.2

времетраене

22
22.1

часа

Подадени жалби във връзка с контрол на пътното движение

бр.

от тях – основателни

бр.

22.2 неоснователни
23
23.1

бр.

Извършени проверки по сигнали на граждани за нарушения на ЗДвП от водачи
от тях съставени АУАН
Състояние на техническите средства за контрол

24
24.1

Измерители на скоростта

бр.

от тях неизправни

бр.

24.2 установени нарушения брой (архивирани)
25

бр.

Прибори за алкохол

бр.

25.1

от тях неизправни

бр.

25.2

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

Прибори за установяване употребата на упойващи вещества

бр.

от тях неизправни

бр.

26
26.1

26.2 установени нарушения брой (архивирани)
27

бр.

Технически средства за превантивна дейност

бр.

27.1

видеокамери

бр.

27.2

цифрови фотоапарати

бр.

Уреди за проверка дълбочината на протектора на гумите

бр.

от тях неизправни

бр.

Други дейности

бр.

28
28.1
29

Изготвил: .......................................................................
		
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Гр. .............................
Дата ..........................

Приложение № 13
към чл. 75, ал. 2, т. 4
Дата Час

Къде?

Кога?

Доклад за установен факт и предприето(и) действие(я)
Община:

град/село

ж.к./ул. № на
път

място

бл., №,
№ на км

вх., ет.,
ап.

Вид:

Марка:

Презиме

Фамилия

Модел:

БРОЙ 90
Цвят:

ЕГН/ЛНЧ/ дата на
раждане

VIN

пол

Какво?

Лица

Кой?

Име

Рег. №

ВЕСТНИК

Извърш.
Потърп.

ДЪРЖАВЕН

гражданство

58
ППС

С Т Р.

Действие/Бездействие

Административно нарушение

Престъпление

Взето отношение

Акт/Фиш
Установяване
Проверка
Задържане/Отвеждане
Използване на сила
Друго
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
Кога?, Къде?, Кой?, Какво?, Как?, Защо?

1. Служител:
2. Служител:
3. Служител:
Име

Фамилия

СПИСЪК
на вещите в автоконтрольорската чанта

Дата, час

Подпис

Приложение № 14
към чл. 78, т. 4

1. Книжка на наряда.
2. Докладна записка.
3. Актове и фишове.
4. Протоколи за ПТП.
5. Талон за изпращане на медицински изследвания при употреба на алкохол или друго упойващо
вещество.
6. План-схема за отразяване на местопроизшествие.
7. ЗДвП и ППЗДвП.
8. Джобно електрическо фенерче.
9. Линия и пергел.
10. Уред за измерване на дължина (метър или ролетка).
11. Тебешир.
12. Дълбокомер за измерване дълбочината на протектора на гумите.
13. Полицейска свирка.
14. Образец „СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ“.

БРОЙ 90
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Приложение № 15
към чл. 91, ал. 1

……………......................................................………………………………………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
ПРОТОКОЛ
за използване на автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта
на дата ............ 20 .... г., работна смяна: ...................
начало на измерването .......... ч.
край на измерването ......... ч.
Марка: .................., модел: .........................., фабричен № .......................... на средството за измерване
Място на контрола
Населено място

Посока на движение

Извън населено място

осветеност

Максимално разрешена скорост

атмосферни условия

Монтирано в МПС рег. №: ...............

състояние на пътното платно

Мотнирано в контейнер №: ...............
Извършена метрологична проверка
Начин на работа

дясно/ляво

отминаващи/идващи
в двете посоки

час и минута на проведен начален тест: ...................................

да

не

Брой клипове/снимки, заснети с техническото средство
Служител, извършил измерването: ....................................................................................................................
(длъжност и фамилия)
Служител, приел протокола: ......................................................................... – дата ...................... час ...........
(длъжност и фамилия)

Приложение № 16
към чл. 91, ал. 3

ДНЕВНИК
за отразяване на резултатите от използване на технически средства
Регистрирани нарушения на употреба на алкохол за времето от дата .......... до дата .......... 20 ... г.
техническо средство № .........., служител .....................
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Пореден номер
на теста/
пробата

Дата

Час

Място

Измерена стойност

Служител

АУАН
№

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

Приложение № 17
към чл. 91, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

рег №

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР........................................................................................
....................................................................................................................звено/структура

дата на рег №

ПРОТОКОЛ

за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества
Днес...................20....г., подписаният......................................................................................................................,
име,презиме,фамилия
на длъжност......................................................при...............................................гр................................................................,
в присъствието на свидетеля:
ЕГН/ЛНЧ
.............................................................................................................................................................
три имена, ЕГН и постоянен или настоящ адрес
ЕГН/ЛНЧ

установих че ………………………………………......….……...............................……,
име, презиме, фамилия

с постоянен адрес:

гр.(с).................................. пощ. код
ул.№/(ж.к.)………....................................…, бл..…, вх...., ет...,ап....
при управление на МПС рег. №...................
марка ........................................модел........................................,
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Описва се посоката на движение и мястото на проверката

проява признаци на употреба на наркотични или упойващи вещества изразяващи се в следното:
I. Начин на управление на МПС, атмосферните условия и пътното платно.
1.Начин на шофиране:
1.1 без собствени наблюдения
1.2

2. Работа с МПС:
2.1 прекъсване на двигателя при потегля
не/ спиране

сигурно
несигурно

2.2 несигурно превключване на скоростите
/ боравене с
уредите за управление

1.3 движение на зигзаг
1.4. отклонение от правата посока на движени
е до ............ м
1.5 наблюдение в продължение на отсечка от
................. м

2.4 ненужно форсиране на
двигателя
2.5 външни повреди по МПС
........................................................................
..............................

1.6 несъобразена скорост
1.7 движение на опасна дистанция до предното
МПС
1.8 друго, което буди съмнения
......................................

2.5 Други: описание
........................................................................
........................................................................
............................................................

3.Състояние на пътното платно:
3.1. добро
3.2 лошо
3.3 ремонтни дейности
3.4 лошо осветено

Начало на проверката

3.5 мокро
4. Атмосферни условия
4.1 дъжд лед/сняг

час, минути

4.3 мъгла
4.4. при дневна светлина
4.5 смрачаване
4.6 тъмно

II. Начина на поведение по време на проверката.
4.1. Настроение/поведение:
4.1.1 спокойно, владее се

4.3. Походка:
4.3.1 сигурна

5. Съмнителни
физ. признаци:

8 Очи:
8.1 без особености

10 Зеници:
дясна около ..............................мм

4.1.2 възбудено

4.3.2 провлачена

5.1 потене (обилно)

8.2 зачервени конюнктиви

лява около ...............................мм

4.1.3 неподходящо радостно

4.3.3 с клатене

5.2 треперене

8.3воднисти/блестящи

10.1 реагира на светлина незабавно

4. 1.4 безчувствено, притъпено

4.3.4 със залитане

5.3 безпокойство

8.4 неспокойни

10.2 забавена реакция на светлина

4.1.5 без дистанция
4. 1.6 провокативно
4.1.7 агресивно

6 Изговор, произношение:
6.1. ясно
4.4.Изговор, произношение
4.4.1ясно
4.4.2 на срички, заеквайки

4.2. Слизане от МПС:
4.2.1 нормално
4.2.2 нарушено равнове сие

4. 4.3 замазано, неясно
4. 4.4завалено,неразбрано

6.2 на срички, заеквайки
6.3 завалено, неразбрано
7. Мирис на алкохол:
7.1 да
7.2 не

9. Светлина на
мястото на тестване:
9.1 дневна светлина
9.2 през нощта/на
улично осветление

НЕ

11.2 показания:

12Проверка за употреба на упойващи или наркотични вещества
12.1 на уреда №............................№ на пробата..........
12.2 еднократен тест :

талона за медицинско изследване №
час на издаване

11Проверка за алкохол:
11.1 техническо средство №
......................................

Край на проверката
час, минути

час, минути

ПРОВЕРЕН:…………………...

Забележка: отказът на провереното лице да подпише протокола
се установява с подпис на един свидетел.

подпис

Дата .....................
СВИДЕТЕЛ:……………………………………......................................................................
три имена и точен адрес на свидетеля по лична карта

Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра

Подпис:............................................

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:…………………...
подпис
Дата .....................

ДА
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Приложение № 18
към чл. 91, ал. 4

ДНЕВНИК
за отразяване на резултатите от използване на тестове/системи за установяване на наличието на
наркотични, упойващи вещества или техните аналози
№

Номер на теста/
системата

Дата

Час

Място

Положителна или
отрицателна

Служител

АУАН №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Приложение № 19
към чл. 93, ал. 2

ДНЕВНИК
за отразяване на регистрирани нарушения на максимално разрешената скорост
за времето от дата ................... до дата ................. 20 ..... г.
техническо средство № .........., служител ............................
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7268

Дата

Час

Място

Ограничение

Скорост

Отклонение

Радар

АУАН №

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване
и опазване на подземните води (обн., ДВ,
бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 15 от 2012 г. и бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 22, ал. 2, т. 7 в края на текста се
добавя „и достатъчно данни за изчисляване
на дългосрочната годишна средна степен на
пълното им възстановяване“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Светлана Жекова
Министър на регионалното развитие:
Екатерина Захариева
Министър на здравеопазването:
Мирослав Ненков
Министър на икономиката и енергетиката:
Васил Щонов
7275

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 49
от 16 октомври 2014 г.

за задължителното застраховане по чл. 249,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за
методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди, причинени на моторни
превозни средства
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за извършването на задължителното
застраховане по застраховките „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, за сключване на граничната
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, за издаване на сертификат
„Зелена карта“ и редът за тяхното отчитане.
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(2) С наредбата се урежда единната унифицирана номерация за:
1. полиците по застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите;
2. полиците по гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
3. сертификатите „Зелена карта“;
4. полиците по задължителната застраховка
„Злополука“ на пътниците.
(3) С наредбата се въвежда единна методика за уреждане на претенции за обезщетение
на вреди, причинени на моторни превозни
средства. Съветът на Гаранционния фонд ежегодно до 30 септември приема и представя в
Комисията за финансов надзор становище за
необходимостта от актуализация на методиката по изречение първо заедно с конкретни
предложения за изменение и допълнение в
съответствие с изразеното становище.
(4) С наредбата се урежда съдържанието
на полиците по застраховка „Граж данска
отговорност“ на автомобилистите.
Чл. 2. Договорите за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и за задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците се сключват само
по условията на Кодекса за застраховането
и тази наредба.
Чл. 3. (1) За едно и също моторно превозно
средство и в рамките на лимитите по чл. 266
от Кодекса за застраховането застраховател
няма право да сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при наличието на друга такава, при
условие че сроковете на валидност на двете
застраховки изцяло или частично съвпадат.
(2) Гаранционният фонд обезпечава технологично изпълнението на забраната по ал. 1.
Раздел II
Задъл ж ителна застра ховка „Гра ж данска
отговорност“ на автомобилистите
Чл. 4. (1) Застрахователната полица по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите съдържа само
реквизитите по чл. 184, ал. 3, т. 6, 8, 9, 10 и
ал. 5 от Кодекса за застраховането, както и:
1. наименованието на застрахователя;
2. седалището и адрес на управление на
застрахователя, като застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон
в Република България, посочват седалището
и адреса на управление на застрахователя
в третата държава и на клона в Република
България;
3. номер на акта на компетентния орган,
с който е издаден лиценз за извършване на
застрахователна дейност от застрахователя,
като застрахователите от трета държава,
извършващи дейност чрез клон в Република
България, посочват номера на акта на ком-
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петентния орган по седалището на застрахователя в третата държава и на компетентния
орган в Република България;
4. ЕИК за застрахователите със седалище
в Република България, съответно номер на
регистрация в търговски или друг подобен
регистър за застрахователите със седалище в
държава членка или в трета държава;
5. името и адреса, съответно наименованието, седалището, адреса на управление
и ЕИК, съответно номера по БУЛСТАТ на
собственика на моторното превозно средство;
6. името и адреса на обичайния водач или
на държателя на моторното превозно средство,
когато е различен от собственика;
7. данни за моторното превозно средство:
тип, марка (модел), регистрационен номер
и номер на рама на моторното превозно
средство, вид на регистрацията – постоянна,
временна, транзитна, срок на валидност на
регистрацията, обем на двигателя и цвят на
моторното превозно средство;
8. поредния номер на застрахователната
полица, образуван по реда на чл. 40, ал. 2;
9. текст със следното съдържание: „Териториален обхват на покритието: Въз основа на
платената премия тази застраховка покрива
отговорността на застрахованите лица за
вреди, причинени на територията на Репуб
лика България, другите държави – членки
на Европейския съюз, всички държави от
Европейското икономическо пространство,
Андора, Сърбия и Швейцария, както и на
територията на трета държава, когато вредите
са били причинени на лица от държава членка,
в случаите на пътуване между териториите
на две държави членки и при условие, че не
е налице национално застрахователно бюро,
което да носи отговорност за тази територия,
през целия срок на договора, в това число във
всеки период в рамките на този срок, когато
моторното превозно средство се намира на
територията на някоя от посочените държави.“;
10. текст със следното съдържание: „Обект
на застраховане: Съгласно Кодекса за застраховането застрахована е гражданската отговорност на застрахованите лица за причинените
от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването
и/или използването на моторното превозно
средство, за които вреди застрахованите отговорят съгласно българското законодателство
или законодателството на държавата, в която
е настъпила вредата.“;
11. текст със следното съдържание: „Застрахователна сума (лимит на отговорност):
Съгласно действащите разпоредби на Кодекса
за застраховането към датата на възникване
на застрахователно събитие.“;
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12. срок на договора, с начало и край,
определени до минута на съответния час,
ден и година;
13. ред за уреждане на отношенията при
забавяне на плащането или неплащане на
дължима премия.
(2) В случаите, когато със застрахователната
полица застрахователят покрива разширено
доброволно покритие над минималната застрахователна сума по Кодекса за застраховането,
текстът по ал. 1, т. 11 не се вписва в полицата, а в нея се вписва договореният между
страните размер на застрахователната сума,
като се отбелязва, че застраховката осигурява и покритието съгласно закона в другите
държави членки, когато то е по-високо от
договореното.
(3) Когато със застрахователната полица по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се предоставя
допълнително покритие по чл. 28, ал. 2 или
покритие, по една или повече допълнителни
доброволни застраховки, за покритието се
издава добавък (допълнително споразумение)
или се включва в застрахователната полица
по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите в обособена
част, така че да не възпрепятства спазването
на ал. 1.
(4) Застрахователната полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите се изготвя на български
език или на български и английски език,
като във всеки случай на английски език се
превежда информацията по ал. 1, т. 1 – 8.
(5) При разсрочване на застрахователната
премия в полицата се записват датата на падежа и точният размер на всяка разсрочена
вноска.
Чл. 5. (1) При сключване на задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите застрахователят може да
поиска лицето, което сключва застраховката,
да представи:
1. копие на първа и втора част на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва
застраховката, или в случаите, когато няма
регистрация – други документи, удостоверяващи правото на собственост, включително
копие на митническа декларация, фактура
или друг документ, съдържащ номер на рама
на моторното превозно средство;
2. писмени отговори на поставени въпроси
за съществени обстоятелства по смисъла на
чл. 188, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането;
3. удостоверение по чл. 8, ал. 2, когато
застрахователната полица се сключва само
по регистрационен номер на временна табела.
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(2) Когато са събрани документи по ал. 1,
копие от тях задължително се прилага към
екземпляра на застрахователната полица, който остава при застрахователя и се съхранява
за срока на съхранение на застрахователната
полица.
Чл. 6. (1) В случай на неточно обявено
или премълчано обстоятелство, за което
застрахователят е поставил писмено въпрос,
застрахователят не може да прекрати договора
за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на основания
по чл. 189, ал. 1 и 3, чл. 190, ал. 2 или чл. 191
от Кодекса за застраховането.
(2) Когато неточно обявено или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за
настъпване на събитието или за увеличаване
размера на вредите, застрахователят не може
да откаже плащане на увредените лица, нито
да намали размера на застрахователното
обезщетение.
(3) В случаите на необявени обстоятелства,
за които застрахователят писмено е поставил
въпрос, той има право в срока по чл. 189,
ал. 1 съответно по чл. 190, ал. 1 от Кодекса
за застраховането да иска разликата между
договорената премия и премията, която съответства на риска при отчитане на необявеното
обстоятелство, която е била в сила към датата
на сключване на застрахователния договор
съгласно тарифата на застрахователя, заедно с
лихвата за забава. Застрахователят уведомява
потребителя за правото си по изречение първо
преди сключване на застраховката.
(4) Предоставянето на информация пред
застрахователя относно територията, на която моторното превозно средство обичайно
се използва, не ограничава прилагането на
чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането
и застраховката остава в сила за цялата територия на Република България, на другите
държави – членки на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство,
и на третите държави, чиито национални
бюра на застрахователите са страна по Споразумението между националните бюра на
застрахователите на държавите – членки на
Европейското икономическо пространство, и
други асоциирани страни (Многостранното
споразумение).
(5) Управлението на моторното превозно
средство в рамките на територията по чл. 258,
ал. 2 от Кодекса за застраховането, във всеки
период в рамките на срока на договора, не
представлява значително изменение на риска
по смисъла на чл. 192, ал. 2 от Кодекса за
застраховането.
(6) Застрахователят не може под никаква
форма да договаря или да изисква допълнителна премия или доплащане на премия или
други плащания във връзка с покритие на
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гражданската отговорност на автомобилистите
извън пределите на Република България и в
рамките на територията на държавите, чиито
национални бюра са членове на Многостранното споразумение, в това число под формата
на възстановяване на отстъпка, предоставена
при сключването на застраховката.
(7) Тарифата на всеки застраховател по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва ясно
да указва, че договорите осигуряват покритие
за територията на всички държави по чл. 4,
ал. 1, т. 9, през целия срок на договора, в
това число във всеки период в рамките на
този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от
посочените държави.
Чл. 7. В случаите на придобиване на ново
моторно превозно средство на територията на
Република България, внос на моторно превозно
средство или пускане в движение на временно
спряно от движение моторно превозно средство застраховката се сключва преди регистрацията на моторно превозно средство от
компетентните органи на Министерството на
вътрешните работи, като в застрахователната
полица се вписва само номерът на рамата на
моторното превозно средство. След получаване
на регистрационен номер от компетентните
органи на Министерството на вътрешните
работи застрахованият е длъжен писмено да
го обяви пред застрахователя в 7-дневен срок
от получаването му.
Чл. 8. (1) Търговците по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба
на моторни превозни средства, които получават временни табели с регистрационен номер
съгласно чл. 30 от Наредба № I-45 от 2000 г.
за регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда
за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от
2000 г.; изм., бр. 48 и 105 от 2002 г.; изм. с
Решение № 7802 от 2003 г. на ВАС – бр. 68 от
2003 г.; изм., бр. 105 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 34 от
2006 г.; доп., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 57 от 2007 г.; доп., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 94 от 2009 г.; изм. с Решение
№ 5805 на ВАС – бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 67 от 2012 г. и бр. 45 от 2014 г.) (Наредба
№ I-45), са длъжни да сключат задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите. Застраховката се сключва
само по регистрационния номер на временните
табели за срока на валидност на временните
табели, но не повече от една година.
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(2) Полицата за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите сe издава от застрахователя срещу
представяне от страна на търговеца по ал. 1
на удостоверение от компетентните органи
на Министерството на вътрешните работи,
от което е виден регистрационният номер на
комплекта временни табели, които ще бъдат
предоставени на търговеца.
(3) Гаранционният фонд обезпечава техническата възможност за издаването на застрахователните полици по ал. 1.
Чл. 9. Застрахователният договор по чл. 8,
ал.1 се прекратява автоматично:
1. с изтичане срока на валидност на временните табели с регистрационен номер и
разрешението за временно движение;
2. при унищожаване, загубване, кражба
или отнемане от компетентните органи на
временните табели с регистрационен номер;
3. прекратяване или смърт на търговеца,
извършващ внос и продажба на моторни
превозни средства.
Чл. 10. (1) Застрахователят снабдява лицето,
което е сключило задължителната застраховка,
със знак, издаден от Гаранционния фонд по
чл. 287 от Кодекса за застраховането.
(2) Знакът по ал. 1 съдържа запазената
марка на Гаранционния фонд, уникален номер
и датата, на която изтича срокът на застраховката. При разсрочено плащане на премията
знакът по ал. 1 удостоверява и срока, за който
е платена застрахователната премия.
(3) Знакът по ал. 1 се изработва така, че да
е само за еднократно използване. Образецът
и графичната защита на знака се определят
от съвета на фонда.
(4) Гаранционният фонд поддържа регистър
на издадените, унищожените, загубените или
откраднатите знаци. Управителният съвет на
Гаранционния фонд издава правила за обявяване на изгубени, унищожени или откраднати
знаци, както и на анулирани знаци.
(5) При изгубване, кражба или унищожаване на знака по ал. 1 застрахователят по
молба на собственика, ползвателя, държателя
или водача на моторното превозно средство
предоставя нов знак, който е валиден до изтичането срока на застраховката, съответно
срока, за който е платена застрахователната
премия. При предоставянето на нов знак застрахователят може да иска заплащането на
неговата стойност, съответстваща на цената
по ал. 8.
(6) Гаранционният фонд възлага отпечатването на знака по ал. 1 на изпълнител,
определен от съвета на фонда.
(7) Застрахователят заявява писмено пред
Гаранционния фонд необходимия му брой от
знака по ал. 1.
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(8) Застрахователят заплаща заявения от
него брой от знака по ал. 1 по установената в
договора между Гаранционния фонд и изпълнителя по ал. 6 цена. Плащането се извършва
по сметка на изпълнителя.
(9) Застрахователят получава от Гаранцион
ния фонд заявения брой от знака по ал. 1 след
представянето на документ, удостоверяващ
плащането по ал. 8. Гаранционният фонд
отказва изпълнението на заявка на застраховател, който не е платил заявен от него брой
от знака по ал. 1.
Чл. 11. (1) Знакът по чл. 10 представлява
самозалепващ се стикер с три отрязъка, съответно № 1, № 2 и № 3, с еднакъв номер и
контролен талон, като:
1. отрязък № 1 се залепва върху предното
стъкло на моторното превозно средство от
страната на водача, така че да е осигурена
добра видимост;
2. отрязък № 2 се залепва върху екземпляра
от застрахователната полица, който се отчита
и съхранява при застрахователя;
3. отрязък № 3 се залепва върху контролния
талон на обозначеното за това място.
(2) Водачът на моторното превозно средство е длъжен винаги да носи със себе си
контролния талон и да го предоставя заедно
със застрахователната полица при проверка
от контролните органи.
(3) Погрешно попълнен или погрешно
перфориран знак или знак с нарушена цялост
се анулира и се заменя с нов. Анулирането и
подмяната се извършват от застрахователя.
(4) Номерът на изгубен или откраднат знак
се обявява за невалиден в Информационния
център от застрахователя, който го е предоставил. Застрахователите ежедневно предоставят на Гаранционния фонд информация за
изгубени, откраднати и унищожени знаци за
предходния ден.
(5) Когато моторното превозно средство
технологично не разполага с предно стъкло и
е невъзможно отрязък № 1 от знака да бъде
залепен на указаното в ал. 1, т. 1 място, същият отрязък се залепва на застрахователната
полица, която се носи от водача на моторното
превозно средство и при проверка се представя
заедно с контролния талон.
Чл. 12. При настъпване на застрахователно
събитие, при което са причинени вреди на
трети лица, застрахованият е длъжен в 7-дневен
срок писмено да уведоми застрахователя за
събитието, както и да изпълни задълженията
си по чл. 270 от Кодекса за застраховането.
Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.
Чл. 13. (1) Застрахователят е длъжен да
приеме и регистрира с входящ номер и дата
всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всяка претенция и да
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регистрира с входящ номер и дата на представяне всички документи, удостоверяващи
основанието на претенцията и размера на
вредата, включително и датата за явяване за
представяне на моторното превозно средство
за оглед.
(2) Представянето на моторно превозно
средство за оглед и оценка се удостоверява с
протокол за оглед или протокол за явяване,
на които е вписана датата на явяване.
Чл. 14. Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявен иск към него
във връзка с гражданската му отговорност в
срок до 7 дни от връчване на исковата молба.
Уведомлението следва да съдържа данни за
датата, годината и номера на делото, пред
кой съд е образувано и размера на иска. Застрахованият е длъжен да поиска привличане
на застрахователя в процеса, когато законът
допуска това.
Чл. 15. В случаите, при които гражданската
отговорност на застрахованите се определя
от съдебните органи, след влизането в сила
на присъдата или решението правоимащите
задължително представят на застрахователя
заверен препис от влезлите в сила съдебни
актове заедно с мотивите и изпълнителен
лист в оригинал.
Чл. 16. Сключени спогодби между застрахованите и увредените лица относно размера
на обезщетението пораждат задължение за
застрахователя само ако са одобрени от него
или ако са сключени със знанието и съгласието на представител по чл. 224, ал. 3 от
Кодекса за застраховането. За спогодби се
считат и постигнатите споразумения между
страните по наказателни дела за размера на
обезщетенията по граждански искове, включително и одобрените от съда споразумения
по такива дела.
Чл. 17. Претенциите на увредени лица за
вреди, причинени на територията на Репуб
лика България по вина на водач на моторно
превозно средство, което обичайно се намира
на територия извън Република България, и
е от страна, чието национално бюро участва
в системата „Зелена карта“, се уреждат по
ред, определен от Националното бюро на
българските автомобилни застрахователи в
съответствие с действащите международни
споразумения и практика.
Чл. 18. (1) Вреди, нанесени от ремарке,
което е свързано с моторно превозно средство
и е функционално зависимо от моторното
превозно средство по време на движение
и/ или когато то се е откачило по време на
движение, се покриват от застрахователя по
задължителната застраховка „Граж данска
отговорност“ на автомобилистите, свързана
с притежаването и ползването на влекача.
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(2) Вреди, нанесени от ремарке, което не е
свързано с моторно превозно средство и не е
функционално зависимо от моторно превозно
средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя
по задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, свързана
с притежаването и ползването на ремаркето.
Чл. 19. Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива вредите, които застрахованият е причинил на
трети лица и за които им дължи обезщетение
съгласно българското законодателство или
законодателството на държавата, в която е
настъпила вредата.
Чл. 20. (1) При нанесени вреди на имущество обезщетението по застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
съответства на действителната стойност на
увреденото имущество.
(2) Обезщетението за вреди на моторни
превозни средства се определя по методиката
за уреждане на претенции за обезщетение
на вреди, причинени на моторни превозни
средства съгласно приложения № 1 – 6 от
Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за
застраховането и за методиката за уреждане
на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2006 г.,
бр. 55 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г., бр. 55 от
2011 г. и бр. 97 от 2013 г.)
(3) Застрахователят изплаща и необходимите и целесъобразни разноски за спасяване
на увреденото имущество, в това число и
транспортни разходи, както и тези за товарни
и разтоварни дейности в рамките на застрахователната сума.
Чл. 21. (1) При смърт или телесни увреждания на пострадали лица обезщетението се
определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач.
(2) Застрахователят назначава комисията
по ал. 1 и определя реда и начина на нейното функциониране. При необходимост за
доказване на събитието или при определяне
размера на вредите в зависимост от характера
на уврежданията комисията може да използва
и други специалисти.
(3) Всеки застраховател е длъжен да приеме
и да оповести публично на интернет страницата си, както и по друг подходящ начин
подробна методика за определяне размера на
дължимото обезщетение при неимуществени
и имуществени вреди, вследствие на телесно
увреждане или смърт, включваща и критериите
и икономическите и финансови фактори за
обезщетяване на претърпените вреди и пропуснатите ползи, които представляват пряк и
непосредствен резултат от увреждането.
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Раздел III
Гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Чл. 22. (1) Лице, което при влизане на територията на Република България управлява
моторно превозно средство, което обичайно
се намира на територията на трета държава и
няма застраховка, покриваща отговорността
за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани
с притежаването и/или използването на моторното превозно средство, валидна за територията на Република България, е длъжно да
сключи застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите на граничния контролнопропускателен пункт (наричана по-нататък
„гранична застраховка“).
(2) Гранична застраховка е длъжно да
сключи и лице, управляващо моторно превозно средство, което обичайно се намира на
територията на трета държава, което е влязло
на територията на Република България с валидна застраховка по ал. 1, чийто срок изтича,
преди лицето да е напуснало територията на
страната, освен когато тази застраховка е била
продължена или подновена.
(3) Граничните застраховки по ал. 1 се
сключват по реда за извършване на застрахователна дейност в района на граничните
контролно-пропускателни пунктове, определен
от министъра на финансите на основание
чл. 33 от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС
№ 104 от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм.,
бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.;
изм., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61 от 2010 г.), а
граничните застраховки по ал. 2 се сключват
по общия ред, без използване на услугите на
застрахователни посредници.
(4) Не е длъжно да сключва договор за гранична застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите лице, което управлява
моторно превозно средство, което обичайно
се намира на територията на държава членка
и другите държави, чиито национални бюра
са подписали Многостранното споразумение,
включително когато изплащането на обезщетение във връзка с гражданската му отговорност
е гарантирано от компетентна институция на
съответната държава и водачът е включен в
списък, изготвен от компетентния орган на
държавата, посочващ освободените лица от
задължението за сключване на задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, и предоставен на Република
България.
(5) Застрахователите нямат право да сключват договор за гранична застраховка „Граж-
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данска отговорност“ на автомобилистите на
моторно превозно средство, което обичайно
се намира на територията на държава членка
и другите държави, чиито национални бюра
са подписали Многостранното споразумение.
Чл. 23. (1) Граничната заст раховка се
сключва за срок, който не може да бъде пократък от 30 дни и по-дълъг от 92 дни.
(2) Когато срокът на покритието по договор
за гранична застраховка изтича, преди лицето да е напуснало територията на Република
България, то е длъжно да сключи нов такъв
договор преди изтичането на срока му.
Чл. 24. Към полицата за гранична застраховка се издава сертификат „Зелена карта“.
Чл. 25. (1) Доколкото не е установено друго
в този раздел, за граничната застраховка се
прилага уредбата за застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите съгласно
Кодекса за застраховането и раздел II, включително правилата за териториално действие
на договора за застраховка, за покритите
рискове и изключенията от покритие и за
минималния размер на застрахователната
сума. Премията по гранична застраховка не
може да се разсрочва.
(2) Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи гарантира плащанията по граничните застраховки съгласно
условията на международните договори, по
които е страна.
(3) Застрахователните договори за гранична застраховка се включват в покритието по
презастрахователните договори по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключвани от
застрахователите.
(4) Всеки застраховател приема отделна
тарифа по граничната застраховка.
Раздел IV
Сертификат „Зелена карта“
Чл. 26. (1) Сертификатът „Зелена карта“
е международен сертификат, представляващ
удостоверителен документ за наличието на
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, издаден от името на национално бюро на застрахователи в съответствие
с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г.
от Подкомитета на Комитета по сухопътен
транспорт на Икономическата комисия на
Организаци ята на обединените нации за
Европа.
(2) Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи определя, при
спазване на международните договори, по
които бюрото е страна, и на актовете на
органите на Съвета на бюрата, единен образец на полиците за гранична застраховка на
автомобилистите и на сертификатите „Зелена
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карта“, както и организира, администрира и
контролира тяхното изготвяне, отпечатване
и издаване .
(3) Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи приема правила на Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи за сертификат
„Зелена карта“ и гранична застраховка, които
са задължителни за всички негови членове.
Чл. 27. (1) Членовете на Националното
бюро на българските автомобилни застрахователи имат право да издават сертификат
„Зелена карта“ само на превозни средства,
които обичайно се намират на територията
на Република България, освен в случаите на
гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(2) По изричното искане на член на Нацио
налното бюро на българските автомобилни
застрахователи и по решение на управителния
съвет на Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи всеки член може
да бъде упълномощен да издава сертификати
„Зелена карта“ в държава, в която не съществува национално застрахователно бюро по
смисъла на Вътрешните правила на Съвета
на бюрата, при спазване на условията, установени във Вътрешните правила на Съвета
на бюрата.
Чл. 28. (1) Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и сертификат
„Зелена карта“ за едно моторно превозно
средство се издават само от един и същ застраховател.
(2) Допълнителното покритие за трети
държави се предоставя с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите или с добавък към нея,
срещу заплащане на допълнителна премия,
за което застрахователят издава сертификат
„Зелена карта“.
(3) По искане на потребителя сертификат
„Зелена карта“ се издава от застрахователя
и когато покритието е с териториален обхват
само за държавите членки и другите държави,
чиито бюра са подписали Многостранното
споразумение, като в този случай сертификатът се издава безплатно.
(4) Застрахователят не е длъжен да издава
сертификат „Зелена карта“, когато застрахователната полица по застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите с териториален обхват само за държавите членки и
другите държави, чиито бюра са подписали
Многостранното споразумение, е съставена
на български и на английски език.
Чл. 29. (1) Когато заедно със застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилис
тите се издава и сертификат „Зелена карта“
и при договорено разсрочено плащане на
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застрахователната премия, застрахователят е
длъжен да издаде сертификат „Зелена карта“
за целия срок, за който е събрана застрахователна премия.
(2) Застраховател не може да издава сертификат „Зелена карта“ за целия срок на полицата
по застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, ако не е събрана изцяло
застрахователната премия.
(3) Когато сертификат „Зелена карта“ е
издаден в нарушение на ал. 2 за срок, по-дълъг отколкото е платена застрахователната
премия, застрахователят носи отговорност по
предоставеното покритие за трети държави в
срока, посочен в сертификата.
(4) Когато застрахователната премия е
платена изцяло, сертификатът „Зелена карта“
се издава за целия срок на застрахователната
полица по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, съответно за
целия срок на допълнителното покритие за
трета държава, ако той не съвпада със срока
на основното покритие.
Чл. 30. (1) Сертификат „Зелена карта“ се
издава от застрахователя за срок най-малко
от 15 дни.
(2) В случай че сертификатът „Зелена карта“ е издаден за срок, по-кратък от 15 дни,
и ако бъде ангажирана отговорността на
Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по такъв сертификат
„Зелена карта“ съгласно Вътрешните правила
на Съвета на Бюрата, Националното бюро
на българските автомобилни застрахователи
има право да възстанови от съответния застраховател платените суми към увредените
лица или други национални бюра.
Чл. 31. (1) Сертификат „Зелена карта“ е с
териториално покритие за държавите, чиито
означения не са зачеркнати на специално
предвиденото в сертификата поле за териториална валидност. Застрахователят, който
издава сертификата „Зелена карта“, е длъжен
да разясни това обстоятелство на застрахованите лица.
(2) Зачертаване на означение на държава
членка или на друга държава, чието бюро е
подписало Многостранното споразумение, в
сертификат „Зелена карта“ не се допуска освен
в случаите, когато към гранична застраховка
се издава сертификат „Зелена карта“, в който
са зачеркнати третите държави, подписали
Многостранното споразумение.
Чл. 32. Забранява се изнасянето през граничните контролно-пропускателни пунктове
на Република България на непопълнени бланки на сертификати „Зелена карта“ освен от
застрахователен посредник, който е изрично
писмено упълномощен за това от съответния
застраховател.
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Раздел V
Задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците
Чл. 33. (1) Превозвачите, извършващи
обществен превоз на пътници с начална и
крайна точка на пътуването на територията на
Република България, сключват задължителна
застраховка „Злополука“ на пътниците при
възникване на застрахователен интерес. Възникване на застрахователен интерес е налице
от датата на получаване на разрешително за
извършване на обществен превоз или от датата на изтичане на сключен застрахователен
договор за тази застраховка.
(2) Договорът за задължителната застраховка „Злополука“ по ал. 1 се сключва за срок
не по-кратък от една година.
(3) Изискването по ал. 1 се отнася и за
превозвачите, чиито средства за обществен
превоз са спрени от експлоатация от съответните държавни органи, след като отново
бъдат пуснати в експлоатация с разрешение
на тези органи.
Чл. 34. Застрахователната полица по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците освен реквизитите по чл. 184, ал. 3,
т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и ал. 5 от Кодекса за
застраховането следва да съдържа и:
1. наименование на застрахователя;
2. седалище и адрес на управление, като
застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България,
посочват седалището и адреса на управление
на застрахователя в третата държава и на
клона в Република България;
3. номер на акта на компетентния орган, с
който е издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност, като застрахователите
от трета държава, извършващи дейност чрез
клон в Република България, посочват номера
на акта на компетентния орган по седалището на застрахователя в третата държава и на
компетентния орган в Република България;
4. ЕИК за застрахователите със седалище
в Република България, съответно номер на
регистрация в търговски или друг подобен
регистър за застрахователите със седалище в
държава членка или в трета държава;
5. името и адреса, съответно наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК,
съответно номера по БУЛСТАТ на превозвача
на пътници със средства за обществен превоз;
6. поредния номер на застрахователната
полица, образуван по реда на чл. 40, ал. 2.
Чл. 35. Застрахователят е длъжен да снабди
превозвача с удостоверение за сключената
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците за всяко превозно средство на
превозвача, което трябва да съдържа обстоятелствата по чл. 34 и срока на валидност
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на застраховката. Превозвачът е длъжен да
постави удостоверението на видно място в
превозното средство.
Чл. 36. (1) При настъпване на застрахователно събитие превозвачът е длъжен да
уведоми застрахователя. Уведомяването може
да извърши и пострадалият пътник или трето лице. Превозвачът е задължен да състави
акт за злополука на пострадалия пътник с
подробно описание на случая. Препис или
фотокопие от акта се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на
злополуката. Акт за злополука може да не се
съставя, ако тя е отразена в акт на компетентен орган по контрола на съответния вид
транспорт. В този случай превозвачът снабдява
пострадалия пътник или ползващите се по
чл. 38 лица със заверено копие от документа
по предходното изречение.
(2) Застрахователят е длъжен да приеме
и регистрира с входящ номер и дата всяко
уведомление за настъпило застрахователно
събитие, както и всяка претенция, и да регистрира с входящ номер и дата на представяне
всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата,
включително и датата за явяване за преглед
на пострадалото лице.
(3) Явяването за преглед на пострадалото
лице се удостоверява с протокол за преглед
или протокол за явяване, на които е вписана
датата на явяване.
(4) При поискване застрахователят е длъжен
да предостави на пострадалото лице заверено
копие от общите условия по застрахователния
договор и заверено извлечение от полицата,
съдържащо информацията по чл. 35, както и други клаузи, които имат значение за
определяне и осъществяване на правата на
пострадалото лице, ако такива са договорени,
без да се нарушава застрахователната тайна.
Чл. 37. (1) За злополука се счита всяко
събитие, станало не по волята на застрахованото лице, настъпило по време на пътуване
(включително при качване или слизане от
превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини
от външен произход в срок до една година от
настъпването му е причинило покрит риск
смърт или трайна загуба на работоспособност
на застрахованото лице. Покрит риск е налице
и когато трайната загуба на работоспособност
е определена по установения ред след изтичането на едногодишния срок от настъпване
на застрахователното събитие и се намира в
причинно-следствена връзка с него.
(2) За покрит риск се считат също:
1. изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно
напрягане на собствени сили;
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2. инфекциите, при които заразната материя
е проникнала в организма на пострадалото
от злополука лице;
3. телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на
своя или на чужд живот или на имущество.
Чл. 38. (1) При смърт на застраховано лице,
настъпила вследствие на злополука, покрита
по застраховката, застрахователят изплаща
застрахователната сума по договора.
(2) При трайна загуба на работоспособност
на застрахования се изплаща такъв процент от
застрахователната сума, какъвто е процентът
на трайната загуба на работоспособност.
(3) Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от ТЕЛК или от
застрахователна експертна комисия съгласно
списък на травматичните болести и увреждания на застрахователя след окончателно
и пълно стабилизиране на уврежданията на
застрахования, но не по-рано от 3 месеца и
не по-късно от една година от датата на събитието. Застрахователят не може да откаже
плащане, когато ТЕЛК или застрахователната експертна комисия се е произнесла след
изтичане на едногодишния срок. При загуба
на крайници или други човешки органи процентът може да се определи и без да се спазва
тримесечният срок.
(4) Когато застрахованото лице е имало
определен процент трайна загуба на работо
способност преди настъпването на злополуката, този процент не се взема под внимание
при определяне трайната загуба на работо
способност в резултат на злополуката.
(5) Застрахователната сума или съответната част от нея се изплаща на увреденото
лице, а при смърт на пострадалото лице – на
законните му наследници.
(6) При смърт на непълнолетен, ограничено запретен или нетрудоспособен, който
няма наследници, застрахователната сума се
изплаща на лицата, които са го издържали.
(7) Когато застрахованото лице, съответно
неговите наследници, не са навършили пълнолетие или са запретени, застрахователното
обезщетение се внася на тяхно име в търговска
банка, която извършва дейност в Република
България, за което застрахователят писмено
ги уведомява.
Чл. 39. (1) За изплащане на застрахователната сума или на съответна част от нея
на застрахователя се представят следните
документи:
1. писмено искане;
2. билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
3. документ по чл. 36, ал. 1;
4. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал или протокол
на ТЕЛК;
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5. болнични листове, протоколи на ЛКК и
други документи, както и обяснения, поискани
от застрахователя.
(2) В случай на изплатено обезщетение
за трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука и последваща смърт на
застрахованото лице до една година от датата
на злополуката дължимата застрахователна
сума за смърт се намалява с размера на изплатеното обезщетение.
Раздел VI
Единна номерация на застрахователните
полици по задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и
сертификат „Зелена карта“, гранична застраховка и „Злополука“ на пътниците
Чл. 40. (1) Застрахователни полици по
задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сертификат
„Зелена карта“, гранична застраховка и „Злополука“ на пътниците имат единна унифицирана
номерация за всички застрахователи, която
се генерира от Информационния център на
Гаранционния фонд.
(2) Поредният номер на всяка застрахователна полица по задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и по задължителна застраховка „Злополука“
на пътниците съдържа:
1. BG – код на държавата в системата на
„Зелената карта“;
2. ZZ – уникалния идентификационен код
на застрахователя, предоставен от Гаранционния фонд, състоящ се от две позиции;
3. I – вида на застраховката;
4. YY- годината на начало на застрахователната полица, последните две цифри от
съответната година, през която влиза в сила
полицата;
5. 999999999 – поредния номер на полицата,
състоящ се от девет позиции.
(3) В слу чаите, когато към полица по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се издава
сертификат „Зелена карта“, номерът на сертификата „Зелена карта“, който се записва в
предвиденото поле, се формира от номера на
полицата по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, към
която е издадено допълнително покритие по
чл. 261, ал. 3 от Кодекса за застраховането, и
от индекс от две позиции, указващ поредния
номер на всеки издаден сертификат „Зелена
карта“ към съответната полица.
(4) Поредният номер на всяка полица по
гранична застраховка съдържа:
1. BG – код на държавата в системата на
„Зелената карта“;
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2. ZZ – уникалния идентификационен код
на застрахователя, предоставен от Гаранционния фонд, състоящ се от две позиции;
3. FI – вида на застраховката;
4. YY – годината на начало на застрахователната полица, последните две цифри от
съответната година, през която влиза в сила
полицата;
5. 999999 – поредния номер на полицата,
състоящ се от шест позиции.
(5) Поредният номер на сертификат „Зелена карта“, който се издава заедно с гранична
застраховка, съвпада с поредния номер на
полицата на гранична застраховка и се вписва
в поле 4 на сертификата.
(6) Когато знакът по чл. 10 е отпечатан
по реда, установен от Министерския съвет
за отпечатване на ценни книжа, се счита, че
задължението по чл. 261, ал. 1, изречение второ
от Кодекса за застраховането е изпълнено.
Раздел VІІ
Отчитане на задължителното застраховане
Чл. 41. (1) Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, гранична
застраховка и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република
България, предоставя на Информационния
център на Гаранционния фонд в реално време
(едновременно с извършване на съответното
действие) по електронен път данни за:
1. сключените и за прекратените застрахователни договори за задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в това число гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците в Република България;
2. издадените сертификати „Зелена карта“;
3. обявени за невалидни сертификати „Зелена карта“ по реда и при условията, определени от Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи съгласно Правилата на Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи за сертификат
„Зелена карта“ и гранична застраховка.
(2) Данните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 съдържат
информация, определена с решение на комисията въз основа на предложение от управителния съвет на Гаранционния фонд. Данните се
подават по начин и във формат, определен от
управителния съвет на Гаранционния фонд във
връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на информацията, като
се гарантират автентичността и сигурността
на подадените данни. С оглед изпълнение на
функциите на Гаранционния фонд и на Национално бюро на българските автомобилни
застрахователи или за целите на издаването
на застрахователните договори по решение на
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управителния съвет на Гаранционния фонд
могат да бъдат събирани допълнителни данни
от застрахователите.
(3) Всеки застраховател, който предлага
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република
България, представя на Информационния
център на Гаранционния фонд списък на
представителите си за уреждане на претенции по чл. 269 от Кодекса за застраховането
и го актуализира в срок 15 дни от датата
на извършване на промяна на съответното
обстоятелство.
(4) Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка „Гражданска
о т говорност“ на автомоби лист и те и/и ли
застраховка по т. 3 от раздел II, буква „А“
на приложение № 1 от Кодекса за застраховането в Република България, представя на
Информационния център на Гаранционния
фонд ежедневно данни за:
1. пътнотранспортните произшествия и
участниците в тях, за които е уведомен към
края на предходния работен ден;
2. стойността на предявените и неизплатени претенции по застраховки по т. 3 и 10.1
от раздел II, буква „А“ на приложение № 1
от Кодекса за застраховането, за които претенции е уведомен към края на предходния
работен ден;
3. изплатените от него към края на предходния работен ден обезщетения по застраховки
по т. 3 и 10.1 от раздел II, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса за застраховането.
(5) Данните по ал. 4 съдържат информация,
определена с решение на комисията въз основа на предложение от управителния съвет на
Гаранционния фонд. Данните се подават по
начин и във формат, определен от управителния съвет на Гаранционния фонд във връзка с
изискванията на системата за автоматизирана
обработка на информацията, като се гарантират автентичността и сигурността на подадените данни. Застрахователите предоставят
информацията на Информационния център
на Гаранционния фонд за произшествията,
документирани с двустранен констативен
протокол, във формат и по ред, определени
в наредбата по чл. 125а, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата.
(6) Данните за стойността на предявените
претенции, които се представят по ал. 4, т. 2,
се изменят от застрахователя само при новопостъпили документи и доказателства, които
водят до промяна на размера на предявената
претенция. В случаите по изречение първо
застрахователят подава коригираната стойност
в еднодневен срок от нейното определяне.
(7) Всеки застраховател предоставя на
Информационния център на Гаранционния
фонд ежедневно информация за:
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1. обявени за невалидни знаци по чл. 10,
които са унищожени, загубени или откраднати, за които застрахователят е уведомен през
предходния ден;
2. обявени за анулирани през предходния
ден знаци по чл. 10;
3. обявените за анулирани през предходния
ден сертификати „Зелена карта“.
(8) Комисията за финансов надзор има
пълен и свободен достъп до данните в Информационния център на Гаранционния фонд.
(9) Всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република
България, има право на достъп до данните по
ал. 4 за прилагане на система за определяне
на застрахователната премия според индивидуализирана оценка на риска. Условията
и редът за използването на данните по изречение първо се определят с Правилника за
устройството и дейността на Гаранционния
фонд (обн., ДВ, бр. 74 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 40 от 2007 г. и бр. 6 от 2009 г.)
Чл. 42. (1) Данни за п рек ратяване на
застрахователен договор за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република
България могат да се подават само в деня на
прекратяването на договора.
(2) Гаранционният фонд обезпечава технологично изпълнението на изискването по ал. 1.
Чл. 43. (1) Освен в случаите по чл. 293 от
Кодекса за застраховането Гаранционният
фонд предоставя въз основа на писмено искане
на застраховател:
1. обобщена информация за пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, която не разкрива
сведения за потребители и моторните превозни
средства, за които има сключена застраховка
при конкретен застраховател;
2. във връзка с възникване и упражняване на правото му по чл. 213 от Кодекса за
застраховането – сведения за застрахователя,
сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(2) Информацията по ал. 2 се предоставя
безплатно.
Чл. 44. Застрахователен посредник, който е
получил плащане на премия или на разсрочена
вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите,
гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на
пътниците в средствата за обществен превоз,
е длъжен да я отчете в същия ден, както и
да преведе получените средства в полза на
застрахователя в срок до пет работни дни
след получаване на плащането.
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Раздел VIІІ
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 45. Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са
допуснали извършването на такива нарушения,
се наказват при условията и по реда на част
седма от Кодекса за застраховането.
Допълнителни разпоредби
§ 1. В случай че застраховател, предлагащ
задължителните застраховки по тази наредба, предоставя при или по повод тяхното
сключване стока или услуга под каквато и
да е форма, независимо от това, дали е бил
санкциониран за това, или е преустановил
предлагането, стойността на тези стоки или
услуги се взема предвид при преценката на
достатъчността на премията по чл. 65 от
Кодекса за застраховането за застраховките,
по повод на които стоките или услугите са
били предоставени.
§ 2. Държавите, членуващи чрез своите национални бюра в системата „Зелена карта“, са:
1. държавите – членки на Европейския
съюз, а именно:
Реп ублика А вст ри я, Кра лство Белги я,
Република България, Федерална република
Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Ирландия, Кралство
Испания, Италианска република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Велико херцогство Люксембург, Република
Малта, Кралство Нидерландия, Обединеното
кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Република Полша, Португалска република, Румъния, Словашка република, Република
Словения, Унгария, Република Финландия,
Френска република, Република Хърватия,
Чешка република, Кралство Швеция;
2. държави, членуващи в Европейското
икономическо пространство, а именно: държавите – членки на Европейския съюз, както
и Република Исландия, Кралство Норвегия
и Княжество Лихтенщайн, отговорността за
чиято територия се носи от Националното
бюро на Конфедерация Швейцария;
3. трети държави, подписали Многостранното споразумение между националните бюра
на застрахователите на държавите – членки
на Европейското икономическо пространство,
и на други асоциирани държави, сключено в
Ретимно, Крит, на 30 май 2002 г., наричано
„Многостранното споразумение“, а именно:
Конфедераци я Швейцари я, К н я жест во
Андора и Република Сърбия;
4. други трети държави, а именно:
Република Албания, Босна и Херцеговина,
Република Беларус, Държавата Израел, Ислямска република Иран, Кралство Мароко,
Република Молдова, Република Македония,
Черна гора, Руска федерация, Тунизийска
република, Република Турция, Украйна.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2
от Кодекса за застраховането и за методиката
за уреждане на претенции за обезщетение на
вреди, причинени на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 25 от 2006 г.; изм., бр. 36
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 3
от 2008 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 97 от 2013 г.) се отменя с изключение на
чл. 15, ал. 4 и приложения № 1 – 6.
(2) В срок до 31.12.2014 г. Съвет ът на
Гаранционния фонд приема и предлага на
Комисията за финансов надзор проект на
методика по чл. 1, ал. 3.
(3) До приемане на методиката по чл. 1,
ал. 3 от тази наредба се прилага методиката
по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 24 от 2006 г.
за задължителното застраховане по чл. 249,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за
методиката за уреждане на претенции за
обезщетение на вреди, причинени на моторни
превозни средства.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 255, чл. 259, ал. 4 и чл. 273, ал. 2 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение
№ 149-Н от 16 октомври 2014 г. на Комисията
за финансов надзор.
§ 5. За заварените случаи към момента на
влизане в сила на чл. 3, ал. 1 на повече от
една действащи, както и изтекли (по които са
възникнали застрахователни събития), задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застрахователите,
страни по съответните договори, отговарят
солидарно за изплащане на обезщетението,
като увредените лица и застрахованото лице
могат да искат изплащане на цялото обезщетение от всеки застраховател.
§ 6. За заварените случаи към момента
на влизане в сила на чл. 25, при които за
едно и също моторно превозно средство има
валидно сключена застрахователна полица
за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите при един
застраховател и издаден сертификат „Зелена
карта“ при друг застраховател, както и изтекли
такива (по които са възникнали застрахователни събития), и застрахователното събитие
е извън територията на България, и ако:
1. събитието е възникнало на територията на
трета държава, за която издаденият сертификат
„Зелена карта“ има териториално покритие,
отговорен за изплащане на обезщетението е
застрахователят, който го е издал;
2. събитието е възникнало на територията
на държава членка, отговорен за изплащане
на обезщетението е застрахователят, който е
издал застрахователната полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите.
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§ 7. Гаранционният фонд извършва всички
необходими действия с оглед прилагането на
чл. 3, ал. 2 и чл. 8, ал. 3 в двумесечен срок
от влизането в сила на наредбата.
§ 8. Застрахователите привеждат образците
на издаваните от тях полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите в едномесечен срок от
влизането в сила на наредбата.
§ 9. Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правилата по чл. 10, ал. 4
в едномесечен срок от влизането в сила на
наредбата.
§ 10. Член 11, ал. 4 и чл. 40, ал. 3 и 4 влизат в сила в шестмесечен срок от влизането
в сила на наредбата. До влизането в сила на
разпоредбите по изречение първо се прилага
досегашният ред.
§ 11. Застрахователите приемат и оповестяват методиката по чл. 21, ал. 3 в шестмесечен
срок от влизане в сила на наредбата.
§ 12. (1) Застрахователите започват да
подават информацията по чл. 41, ал. l, т. l
в частта гранична застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, т. 2 и 3,
ал. 4 и 7 в шестмесечен срок след влизане
в сила на наредбата. До влизане в сила на
разпоредбите по изречение първо се прилага
досегашният ред.
(2) В срок от осем месеца от влизане в сила
на наредбата застрахователите представят в
информационния център на Гаранционния
фонд данни за всички предявени претенции
и изплатени обезщетения по застраховки по
т. 3 и т. 10.1 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса за застраховането, с
действие на договора след 1.01.2010 г. Данните
по изречение първо съдържат информация,
определена с решение на комисията въз основа на предложение от управителния съвет
на Гаранционния фонд. Данните се подават
по начин и във формат, определен от управителния съвет на Гаранционния фонд във
връзка с изискванията на системата за автоматизирана обработка на информацията, като
се гарантират автентичността и сигурността
на подадените данни.
§ 13. В чл. 20, ал. 1 т. 3 от Наредба № 2 от
2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 90
от 2003 г.; изм., бр. 12 и 101 от 2006 г., бр. 82
от 2007 г. и бр. 37 от 2008 г.) се изменя така:
„3. публикуван чрез интернет на страницата
на емитента или когато е приложимо, чрез
интернет на страниците на инвестиционните
посредници и банки, участващи в публичното
предлагане на ценните книжа;“.
Председател:
Стоян Мавродиев
7296
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Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от
2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и
за подлежащите на вписване обстоятелства
(ДВ, бр. 68 от 2014 г.)
§ 1. В § 31 от преходните и заключителните
разпоредби накрая се добавят думите „и § 1,
§ 17, § 18, § 21 и § 22, които влизат в сила от
1 януари 2015 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Наредбата е приета на основание чл. 30,
ал. 2 от Закона за Комисията за финансов
надзор с Решение № 150-Н от 29 октомври
2014 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
7448

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10993
от 19 юли 2013 г.

по административно дело № 3327 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Фани Найденова, и членове:
Светлозара Анчева и Искра Александрова, с
участието на съдебния секретар Жозефина Мишева разгледа административно дело № 3327
по описа за 2012 г. на Върховния административен съд – първо отделение, докладвано от
съдията Искра Александрова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
О б р а з у в а н о е п о ж а л б а н а „С о фи я газ“ – ЕАД, срещу чл. 6, т. 2 от Тарифата
за таксите, които се събират от Държавната
комисия за енергийно регулиране по Закона
за енергетиката, приета с ПМС № 266 от
4.10.2004 г. (наричана за краткост по-долу
„тарифата“). Твърденията са за противоречие
на оспорената разпоредба с разпоредби от
по-висока степен, несъответствие с целта на
закона, както и за нарушение на административнопроизводствените правила при приемане
на наредбата. Конкретните оплаквания се
свеждат до следното:
– Оспорената разпоредба не съответства
на регламентацията в чл. 2, ал. 2 от Закона
за държавните такси, който изисква простите
държавни такси, каквато е таксата за закупуване на конкурсна документация по чл. 6, т. 2
от тарифата, да се определят в съответствие
с необходимите материално-технически и
административни разходи по предоставяне на
услугата. Твърдението на жалбоподателя е, че
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определеният размер на таксата по чл. 6, т. 2
от тарифата надвишава чувствително разходите
по отпечатване, размножаване и предоставяне на документи за участие в конкурс по
Закона за енергетиката (ЗЕ), респективно
не е формиран на база точни калкулации,
свързани с необходимите разходи за тази
дейност. Жалбоподателят черпи аргументи
в подкрепа на тезата си и от чл. 28, ал. 4 от
Закона за обществените поръчки и чл. 27 от
Регламент № 882/2004 г.
– Размерът и начинът на формиране на
таксата при така формулираната разпоредба
има по-скоро облагодетелстващ за ДКЕВР
характер, а не компенсационен за реално
извършените разходи. В подкрепа на този
си довод жалбоподателят изтъква, че сумата
10 000 лв. е платима от всеки субект, проявил
интерес съм съответния конкурс. Възможно
е например само 2-ма от закупилите документацията 10 лица да направят последващи
маркетингови и технически проучвания на
съответния регион, за който предстои да
бъде издадена лицензията, респ. да подадат
конкурсни оферти. По този начин ДКЕВР
формира приход, който не съответства на
разходите по изготвяне и предоставяне на
документацията, респективно по обработката
на отделните конкурсни предложения.
– Разходите по провеждане на конкурсната
процедура не са част от стойността на самата
дейност по провеждането на дадения конкурс,
тъй като конкурсът приключва с избор на
лицензиант, който заплаща такса 15 000 лв.
за първоначално издаване на лицензията за
разпределение и 15 000 лв. за първоначално
издаване на лицензията за снабдяване с природен газ.
– Жалбоподателят се позовава на съдебна
практика – Решение № 4004 от 4.04.2008 г. на
ВАС и Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС.
– Въведената такса по чл. 6, т. 2 от тарифата противоречи на целите, дефинирани в
чл. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), според
който енергийните доставки следва да са
при минимални разходи в защита интересите на потребителите, а прилаганата такса е
ценообразуващ елемент при осъществяване
на лицензионната дейност от избрания лицензиант участник и като крайна финансова
тежест тя ще бъде понесена от потребителите
на природен газ.
– Приемането на тарифата е извършено
при противоречие с чл. 59, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на МС и неговата
администрация, който изисква обсъждане и
одобряване на финансова обосновка на проекта, в това число и анализ на въздействието
на проекта върху целевите групи или сектори на икономиката, върху които е насочен
проектът на нормативен акт. Твърди се, че с
процесното Постановление № 266 на МС от
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4.10.2004 г. подобен анализ не е извършван,
което е съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
Иска се отмяна на чл. 6, т. 2 от тарифата.
Жалбоподателят иска да му бъдат присъдени направените разноски и юрисконсултско
възнаграждение.
Ответникът – Министерск и ят съвет на
Република България, чрез процесуалния си
представител по делото оспорва жалбата и
иска отхвърлянето є. Подробни съображения по оспорването са изложени в писмена
защита, които се поддържат и в съдебно
заседание. Изтъква се, че събираните такси
от ДКЕВР имат и допълнителна функция да
осигурят независимостта на регулаторния
орган в съответствие с изискването на глава
VII от Директива 2009/73/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 януари 2009 г.
относно общите правила на вътрешния пазар
за природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО. Посочената директива въвеждала редица задължения за държавите членки,
като например чл. 39, § 5 от Директивата,
за да защити независимостта на регулаторния орган, държавите членки по-специално
гарантират, че а) регулаторният орган може
да взема автономни решения, независимо от
всеки политически орган и разполага с отделни годишни бюджетни кредити. Бюджетът
на комисията се покрива изцяло от приходи
от такси. В ЗДТ понятието „административни
разходи“ не е нормативно дефинирано, но
то трябва в съответствие със специалната
разпоредба на чл. 26, ал. 1 ЗЕ да се тълкува,
че включва всички разходи, необходими за
осъществяване на функциите на държавния
орган. Този извод се потвърждавал и от чл. 27,
ал. 3 ЗЕ. Неоснователно според този ответник
е твърдението, че конкурсната документация
е типова и поради тази причина таксата е
завишена. Съдържанието на документацията
за различните конкурси е различно.
От вет н и к ът – Държ а вната ком иси я за
енергийно и водно регулиране, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и
иска отхвърлянето є. Изложени са подробни
съображения в писмено становище, което се
поддържа и в съдебно заседание. Поддържа се,
че ДКЕВР е спазила законовата процедура по
определяне и въвеждане на таксите. Със заповед на председателя на ДКЕВР е сформирана
работна група, която е направила предварително проучване за възможните приходи при
определяне на таксите, които комисията има
право да събира по ЗЕ, в което са използвани
материали на ЕК и доклад на „Пиърс Атууд“
относно предложения за структурата на таксите. Работната група е изготвила доклад,
който е обсъден на заседание на комисията и
е проведено обществено обсъждане на проекта
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на тарифата. Изтъква се, че подготвянето на
конкурсната документация е сложна процедура съгласно чл. 47 ЗЕ, подробно уредена в
чл. 27 и сл. от Наредбата за лицензиране на
дейностите в енергетиката. Твърди се, че обжалваната разпоредба определя заплащането
на такса в значително по-нисък размер от
действителните разходи, направени от ДКЕВР.
Като неправилна се определя аналогията,
която жалбоподателят прави между процедурата по ЗОП и конкурсната процедура по
ЗЕ, тъй като тези процедури са различни по
своя предмет. Иска се отхвърляне на жалбата.
Върховната административна прокуратура
чрез участващия по делото прокурор изразява
становище за допустимост, но за неоснователност на жалбата. Изтъква се, че обжалваната
такса е определена въз основа на необходимите
материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата, като в тях
задължително се включва и интелектуалният
труд по съставянето и изготвянето на документацията, като интелектуалният продукт
е скъпо платена дейност. Според прокурора
изготвяната документация за всеки конкурс е с
различно съдържание, като за целта в ДКЕВР
работят постоянни екипи от експерти и служители, чийто труд и издръжка се заплащат
от собствените приходи на комисията. Към
проекта е налице приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.
Не е налице и твърдяното противоречие на
оспорената такса с чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗЕ.
Чрез събирането на таксата освен че се постига
баланс на целите, се гарантира и качествено
и сигурно задоволяване потребностите на
обществото от природен газ. С жалбата не се
установявало стойност на услуга, по-ниска от
определената в чл. 6, т. 2 от тарифата.
Върховният административен съд в настоящия съдебен състав преценява жалбата
като допустима. Съгласно чл. 187, ал. 1 АПК
подзаконовите нормативни актове могат да
се оспорват без ограничения във времето.
Жалбоподателят има интерес от оспорването. Видно от удостоверението за закупена
конку рсна документация вх. № Е-У-49 от
4.10.2006 г., издадено от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР),
„Софиягаз“ – ЕАД, е получило от деловодството на ДКЕВР конкурсна документация за
участие в конкурса за определяне на титуляр
на лицензията за дейността „разпределение на
природен газ“ за територията на община Елин
Пелин. Тоест, за жалбоподателя е налице пряк
и непосредствен интерес от обжалването, а
и потенциален такъв (с оглед дейността му),
който е достатъчен съобразно разпоредбата
на чл. 186, ал. 1 АПК.
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Настоящият съдебен състав на касационната инстанция преценява жалбата като
основателна.
С разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона
за енергетиката е делегирано правомощие
на Министерския съвет да одобрява тарифа,
предложена от ДКЕВР за събираните такси
от ДКЕВР за разглеждане на заявления, за
издаване на сертификати, за продажба на
документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на
експерти. Следователно Министерският съвет
е одобрил обжалвания подзаконов нормативен акт въз основа на законова делегация и в
рамките на предоставената му компетентност.
Съдът преценява като основателно възражението на жалбоподателя за противоречие
на обжалваната разпоредба от тарифата с
чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси.
В чл. 6, ал. 1, т. 2 от тарифата е регламентирана таксата за предоставяне на комплект
конкурсна документация за участие в конкурс по глава четвърта, раздел II от закона
и по-конкретно на документи за участие в
конкурс по чл. 46, ал. 2 от закона. Предвидена
е проста такса в размер 10 000 лв. Съгласно
чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси
простите такси се определят въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на
услугата. Следователно простата такса следва
да е разходоориентирана и икономически
обоснована. Комплектът конкурсна документация е готов продукт и като такъв следва
да има себестойност, която се формира от
всички направени и осчетоводени разходи
за изготвянето му. Ответниците, чиято е
доказателствената тежест, не анга ж ираха
доказателства по делото относно начина на
формиране и размера на себестойността на
комплекта конкурсна документация по чл. 6,
т. 2 от тарифата. Елементите, формиращи себестойността на предоставяния продукт, не се
сочат също така нито в доклада на заместник
министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията относно проекта за постановление на МС за одобряване на тарифата
(доклада), нито във финансовата обосновка,
одобрена от министъра на финансите, нито в
доклада на председателя на ДКЕВР.
Видно от доклада и финансовата обосновка
е, че основният критерий при определянето
на таксите в тарифата, вкл. и обжалваната,
е изискването за финансова независимост
на ДКЕВР и ненатоварването на държавния
бюджет с издръжката є. Този критерий, макар
и да съответства на разпоредбата на чл. 26,
ал. 1 ЗЕ, който предвижда, че дейността на
комисията и на нейната администрация се
финансира от приходите, определени в чл.27,
ал. 1 и в Закона за регулиране на водоснаб-
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дителните и канализационните услуги, не е и
не следва да е единственият при определяне
на размера на таксите. Както правилно се
сочи в писмената защита на Министерския
съвет на Република България, осигуряването
на независимостта на ДКЕВР чрез размера
на събираните такси е тяхна допълнителна
функция. Следователно основната им функция
е друга. По аргумент от чл. 3 и 4 от Закона
за държавните такси държавните такси се заплащат за извършване на определено действие
и/или получаване на документ. Предвид тази
им основна функция, заплащаните държавни
такси следва да са еквивалентни на полученото
от лицето/лицата. Следователно ДКЕВР при
предлагане на проекта за тарифата и МС при
одобряването є е следвало да се съобразят с
тази основна функция на държавната такса
и при спазване на изискванията на ЗДТ да
определят размера на таксата по чл. 6, т. 2
от тарифата по начин, че да е еквивалентен и
равностоен на себестойността на предоставяния продукт. Липсата на обосновка и мотиви
относно елементите, формиращи себестойността на предоставяния продукт – комплект
конкурсна документация за участие в конкурс
по чл. 46, ал. 2 ЗЕ, препятства проверката от
съда доколко размерът на определената такса
съответства на необходимите материалнотехнически и административни разходи по
предоставяне на услугата.
Недоказани останаха твърденията на процесуалния представител на ДКЕВР, че размерът
на всяка една такса е определен обосновано,
тъй като изчисленията са направени въз основа
на присъщо необходимите разходи за съответната услуга, както и че е налице обосновка/
експертиза, на базата на която са определени
размерите на таксите. Също така недоказано
е и твърдението, че е проведено обществено
обсъждане на проекта на тарифата.
Не могат да се споделят съображенията
на представителя на Върховната административна прокуратура, че размерът на таксата
е определен въз основа на необходимите
материално-технически и административни
разходи по предоставянето на услугата, като
в тези разходи задължително се включва и
интелектуалният труд по съставянето и изготвянето на документацията. Безспорно е,
че изготвянето на комплекта документация
е резултат най-вече на интелектуален труд,
но не става ясен какъв именно е разходът за
него, което е пречка да се направи обоснован
извод, че определената такса му съответства.
Ответниците поддържат, че конкурсната
документация не е бланкова, а се изготвя за
всеки отделен конкурс след изследване на
значителна по обем документация. Този довод
на ответниците е възприет и в становището
на представителя на ВАП. Според настоящия
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съдебен състав на ВАС поддържаният довод е в
подкрепа на тезата за неправилно и незаконосъобразно определяне на размера на таксата за
комплекта конкурсна документация. Обективно
невъзможно е да се предвиди, че материалнотехническите и административните разходи за
изготвянето на конкурсната документация за
всеки един от бъдещите конкурси по чл. 46,
ал. 2 ЗЕ ще са винаги в размер 10 000 лв.
С Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране
на цените на природния газ са регламентирани
в глава ІІ от нея ценообразуващите елементи
за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи. Разходът
за закупуване на конкурсната документация
за участие в конкурс по чл. 6, т. 2 от тарифата
не е изрично изключен от видовете разходи,
които се включват при образуването на цените.
Посоченият разход е такъв, свързан със съответната лицензионна дейност, поради което
и на основание чл. 10, ал. 1 от наредбата се
включва при образуването на цените.
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗЕ енергийни
доставки при минимални разходи е една от
основните цели на закона. Съгласно ал.2 на
посочения член разпределението и търговията
с природен газ следва да е при гарантиране
интересите на потребителите. След като обжалваната такса е ценообразуващ елемент
на доставката на газ за потребителите, то
при определяне на размера є посочените
принципи от ЗЕ следва да се съблюдават и
спазват. Липсата на данни относно себестойността на комплекта конкурсна документация
за участие в конкурс по чл. 46, ал. 2 ЗЕ, както
се каза по-горе, е пречка да се прецени обосноваността на размера на таксата, а оттам
и доколко са спазени посочените принципи,
установени в интерес и на потребителите.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав приема, че обжалваната разпоредба от тарифата противоречи на чл. 2,
ал. 2 ЗДТ, както и че при предлагането и одобряването на таксата, регламентирана с нея,
не са спазени целите, посочени в чл. 2, ал. 1,
т. 4 и ал. 2 от Закона за енергетиката, поради
което разпоредбата следва да бъде отменена.
С оглед изхода на спора ответниците следва
да заплатят на жалбоподателя направените
от последния разноски по делото в размер
50 лв. д.т. и юрисконсултско възнаграждение
в размер 300 лв.
Воден от горното и на основание чл. 193,
а л. 1 А ПК Върховни я т а дминист рат ивен
съд в настоящия тричленен състав на първо
отделение
РЕШИ:
Отменя чл. 6, т. 2 от Тарифата за таксите,
които се събират от Държавната комисия за
енергийно регулиране по Закона за енерге-
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тиката, одобрена с Постановление на Министерския съвет № 266 от 4 октомври 2004 г.
Осъжда Министерския съвет на Република
България и Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране да заплатят на „Софиягаз“ – ЕАД, направените разноски по делото
в размер 350 лв.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 15211 от 19.11.2013 г., постановено от пет
членен състав на Върховния административен
съд по адм. дело № 12303 от 2013 г.
Председател:
Георги Колев
7306

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10729
от 29 август 2014 г.

по административно дело № 10545 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Марио Димитров, и членове:
Бисерка Цанева и Красимир Кънчев, разгледа административно дело № 10545 по описа
за 2014 г. на Върховния административен
съд – първо отделение, докладвано от съдията
Красимир Кънчев.
Производството е по реда на чл. 190, ал. 1
АПК.
Образувано е по жалба на Камарата на
частните съдебни изпълнители със седалище
гр. София и Петко Стефанов Илиев – частен
съдебен изпълнител (ЧСИ) с район на действие
Окръжен съд – Пловдив, срещу Постановление
№ 215 от 24.07.2014 г. на Министерския съвет
(ПМС) за допълнение на Тарифата за таксите
и разноските към Закона за частните съдебни
изпълнители, приета с Постановление № 92
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.).
С жалбата е направено искане за спиране
действието на оспорваното ПМС № 215 от
24.07.2014 г. поради това, че действието на
подзаконовия административен акт би могло
да причини на оспорващите значителни и
труднопоправими вреди. Сочи се, че с оспорваното ПМС се премахва една от таксите,
събирани от частните съдебни изпълнители,
и с действието му се намаляват приходите в
дейността на последните. Твърди се, че това
може да доведе до съкращаване на служители, работещи при ЧСИ, и дори до затваряне
на кантори.
Ответникът по делото – Министерският
съвет на Република България, взема становище
за неоснователност на искането.
Върховният административен съд счита
искането за допустимо.
Съгласно чл. 190, ал. 1 АПК оспорването
не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. В
съответствие с чл. 166, ал. 4 АПК приложима
съгласно препращащата разпоредба на чл. 196
АПК допуснатото предварително изпълнение
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на административен акт по силата на отделен
закон, когато не се предвижда изрична забрана
за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията
на чл. 166, ал. 2 АПК при всяко положение
на делото до влизането в сила на решението,
ако то би могло да причини на оспорващия
значителна или труднопоправима вреда. Спирането на изпълнението на административния
акт като вид обезпечение при обжалване има
за цел да предотврати осъществяването на
незаконосъобразни действия, разпоредени с
оспорения акт. В административното производство обезпечителна нужда възниква както
в случай на постановено разпореждане на
административния орган на предварително
изпълнение на акта (чл. 60, ал. 1 АПК), така
и в случаите на прогласена предварителна изпълняемост на обжалвания акт, произтичаща
по силата на закона – в конкретния случай
чл. 190, ал. 1 АПК.
Разгледано по същество, искането за спиране действието на оспорения подзаконов
нормативен акт е основателно.
Оспор ено т о По с т а нов лен ие № 215 о т
24.07.2014 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България е за допълнение на Тарифата за
таксите и разноските към Закона за частните
съдебни изпълнители. Това ПМС съдържа
преуреждане на установеното в тарифата към
ЗЧСИ с една-единствена разпоредба. Това е
§ 1, който предвижда създаване на нова т. 6
към т. 26 „Забележки“ на тарифата към ЗЧСИ
със следното съдържание: „върху сумата, която
длъжникът е погасил в срока за доброволно
изпълнение, такса не се събира“. Втората и
последна разпоредба на оспорваното постановление е тази по § 2, но тя е процесуална
и установява само момента на влизането в
сила на постановлението и не съдържа нова
материалноправна уредба. Затова относима за
преценката на съда дали да спре действието на
оспорения подзаконов нормативен акт е само
Възможността съдът да упражни правомощието си по чл. 190, ал. 1, пр. 2 АПК (да спре
действието на оспорения подзаконов нормативен акт) съгласно препращащата норма на
чл. 196 във връзка с чл. 166, ал. 4 АПК е обвързана от преценка за наличието на обстоятелствата по чл. 166, ал. 2 АПК – възможността
да настъпят значителни или труднопоправими
вреди за оспорващия, респективно за останалите адресати на акта. Във всеки конкретен
случай съдът, разглеждащ искане за спиране
действието на подзаконов нормативен акт,
преценява дали действието му може да причини такива вреди на адресата, които да бъдат
противопоставени на презумирания с чл. 190,
ал. 1 АПК обществен интерес за действие на
приетия подзаконов нормативен акт.
Освен изложеното съдът съобрази, че
изискването по чл. 166, ал. 4 във връзка с
ал. 2 АПК е не за доказване на конкретни
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значителни или труднопоправими вреди, а за
възможността такива да настъпят с въведения
законов израз – „ако то би могло да причини“.
В съответствие с ТР № 5 от 8.09.2009 г. на ОСК
на ВАС целите на допуснатото по силата на
закон предварително изпълнение и допустимостта на неговото спиране са подчинени на
принципа за съразмерност, като следва да се
съобрази административният акт и неговото
изпълнение да не засягат права и законни
интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.
В случая съдът счита, че от съдържанието
на допълнението към тарифата за таксите и
разноските към ЗЧСИ и от доказателствата
по делото се установяват законовите изисквания за съществуване на опасност за жалбоподателите да настъпят както значителни,
така и труднопоправими вреди. Оспорваното
ПМС касае допълнение в тарифата за такси
и разноски, които се заплащат на частни
съдебни изпълнители. Обемът на тяхната
дейност, доказан от представените по делото
писмени доказателства, е за събрани суми,
надхвърлящи един милиард лв. годишно. За
тях са заплатени такси и разноски по допълнената тарифа. Уреденото с § 1 от оспореното
ПМС премахва таксите, събирани от ЧСИ в
случаите на погасяване на задължението от
длъжниците в срока за доброволно изпълнение.
Това несъмнено ще доведе до намаляване на
събраните такси от частните съдебни изпълнители, което би довело до вреди за жалбоподателите. А предвид доказания обем на тяхната
дейност тези вреди са и значителни. Същите
вреди са и труднопоправими при евентуална
отмяна на оспорваното постановление, тъй
като при неговото действие по време на производството по делото не съществува правен
способ за обратно начисляване и заплащане
от длъжниците на таксите, когато те погасят задължението си в срока за доброволно
изпълнение. Затова е налице обезпечителна
нужда от спиране действието на оспорения
подзаконов нормативен акт.
При преценката дали опасността вредите на
жалбоподателите да са противопоставими на
обществения интерес от действие на приетия
подзаконов нормативен акт (призумиран с
чл. 190, ал. 1, пр. 1 АПК), съдът съобрази, че,
от една страна, част от обществения интерес
е този на длъжниците по изпълнителното
производство. Техният интерес действително
е за действие на оспореното ПМС, тъй като с
него се предвижда при определена хипотеза
посочена такса да не се заплаща. Но срещу
този частен интерес на длъжниците стои както
интересът на цялото общество за законосъоб
разно развитие на обществените отношения
(което включва своевременно издължаване на
длъжниците), така също и частният интерес
на кредиторите за по-бързо удовлетворяване с
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дължимото по влезли в сила съдебни актове,
преди още да е образувано изпълнителното
производство. При съобразяване на всички
тези аспекти на обществения интерес съдът
счита, че опасността за настъпване на посочените значителни и труднопоправими вреди
за жалбоподателите е противопоставима на
интереса на длъжниците.
Предвид изложеното е основателно искането за спиране действието на оспорения
подзаконов нормативен акт до окончателно
решаване на въпроса за неговата законосъ
образност с влязъл в сила съдебен акт.
Водим от изложеното и на основание
чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 4 във
връзка с ал. 2 АПК Върховният административен съд, четвърто отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
Спира действието на Постановление № 215
от 24.07.2014 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България за допълнение на Тарифата за
таксите и разноските към Закона за частните
съдебни изпълнители, приета с Постановление
№ 92 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2013 г.) до приключване на производството по
делото с влязъл в сила съдебен акт.
Определението е оставено в сила с Определение № 12465 от 20.10.2014 г., постановено
от петчленен състав на Върховния административен съд по адм. д. № 13071 от 2014 г.
Председател:
Георги Колев
7305
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1351-НС
от 28 октомври 2014 г.
относно обявяване за избран за народен представител в Деветнадесети изборен район –
Русенски
С писмо вх. № НС-02-70 от 28.10.2014 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 27 октомври 2014 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на народния представител
Христо Иванов Белоев, избран от Деветнадесети изборен район – Русенски, издигнат
от коалиция „БСП лява България“ в 43-то
Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в Деветнадесети изборен район – Русенски,
Добрин Ненов Данев от листата на коалиция „БСП лява България“ в 43-то Народно
събрание.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7447

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в ПМС № 328 от 17 октомври 2014 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2014 г. (ДВ, бр. 88 от 2014 г.): В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 думите
„без ДДС“ да се четат „с ДДС“.
7455
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-140
от 27 октомври 2014 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
нова тръбопроводна система за пренос на природен
газ между Гърция и България – Междусистемна
газова връзка Гърция – България (МВГБ), заявление с вх. № АУ 14-27 от 18.08.2014 г., допълнено
с писма № АУ 14-27 от 1.09.2014 г. и № V8-488 от
12.09.2014 г. от Валентин Станчев, изпълнителен
директор на „Газтек БГ“ – АД, пълномощник на
„Ай Си Джи Би“ – АД, съгласно пълномощно
рег. № 4736 от 30.05.2014 г., на основание § 52,
ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), § 124
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129,
ал. 3 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и
доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) предвид обстоятелството, че „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“ в отсечката, която ще се
изгради на територията на Република България,
е определена с решения № 615 от 14.07.2009 г. и
№ 452 от 7.06.2012 г. на Министерския съвет за
обект с национално значение по смисъла на § 5,
т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и за
национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост, писмо № АУ 10-18 от 13.08.2010 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването
на парцеларен план за обекта, влязло в сила
Решение по ОВОС № 1-1 от 2013 г., писмо изх.
№ 26-00-939 от 3.04.2014 г. от Министерството на
околната среда и водите, писма изх. № ОВОС-249
от 8.02.2013 г. и от 9.04.2014 г. на МОСВ, писмо изх.
№ РД-11-63 от 16.04.2014 г. от Басейнова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив към МОСВ, писмо
рег. № 11-00-245 от 7.08.2012 г. и становище рег.
№ 11-00-261 от 20.06.2013 г. от Министерството
на отбраната, становище изх. № 26-00-0429 от
28.04.2014 г. на Министерството на културата,
писма рег. № 25091 от 23.05.2012 г., рег. № 35259
от 3.07.2013 г. и рег. № 5329 от 29.01.2014 г.
от ГД „Гранична полиция“ към МВР, писмо
рег. № ПО-4306 от 13.06.2014 г. от ГД „Пожарна
безопасност и защита на населението“, писмо
рег. № 02-2600/3321 от 4.06.2014 г. от ДФ „Земеделие“, Решение № КЗЗ-12 от 27.06.2013 г., т. VІІ,
153, на Комисията за земеделските земи към МЗХ,
писмо на министъра на земеделието и храните
№ 70-1036 от 30.08.2013 г., Решение № КЗЗ-08 от
24.06.2013 г., т. ІV, 92, на Комисията за земеделските земи, писмо на министъра на земеделието
и храните № 66-1428 от 3.06.2014 г., Решение
№ КЗЗ-08 от 24.04.2014 г., т. І, 45, на Комисията
за земеделските земи за утвърждаване на трасе
и площадки в земеделски земи за изграждане на

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България,
писмо на „Земинвест“ – ЕАД, при МЗХ № 89 от
11.06.2014 г., писма изх. № Е-26-Г-66 от 23.04.2014 г.
и 28.03.2014 г. от Министерството на икономиката
и енергетиката, съгласувателно писмо рег. № 00941960 от 4.06.2014 г. от Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, съгласувателно писмо № ЖИ-21424
от 16.07.2014 г. от ДП „НКЖИ“, становище изх.
№ 277 от 14.04.2014 г. от Южноцентрално държавно
предприятие – Държавно горско стопанство „Кирково“, писмо изх. № 91-1019 от 22.05.2014 г. на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при
МЗХ, писмо рег. индекс ИАГ-16365 от 15.05.2014 г.
на ИАГ, писма изх. № 1473 от 12.04.2013 г. и
№ 1168 от 1.04.2014 г. на Регионалната дирекция
по горите – Кърджали, писмо изх. № 2812-2
от 23.06.2014 г. на „Южноцентрално държавно
предприятие“ – Смолян, становища на ТП „ДГС
Кирково“ – изх. № 395 от 16.06.2014 г., ТП „ДГС
Кърджали“ – изх. № РД-05-1041 от 16.06.2014 г.,
и Т П „ Д ГС Мом ч и л г ра д“ – изх. № 1533 о т
16.08.2014 г., съгласувателно писмо изх. № 0416-1158 от 23.07.2014 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, писмо изх. № 936 от 21.05.2014 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна
Тунджа – Стара Загора, Здравно заключение
изх. № К-835#1 от 10.04.2013 г. от Регионална
здравна инспекция – Кърджали, към МЗ, писмо
№ ПМО-3935 от 10.07.2014 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕА Д, писмо изх.
№ 26-609-2 от 18.06.2014 г. от „НЕК“ – ЕА Д,
писмо изх. № 24-00-2152 от 16.06.2014 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, съгласувания със: „Мобилтел“ – ЕАД, „Булгартел“ – ЕАД, „ЕВН Разпределение България“ – ЕАД, „БТК“ – АД, „В и
К“ – ООД, Кърджали, „НУРТС България“ – АД,
съобщаване за изработения парцеларен план на
заинтересуваните лица чрез обявления в „Държавен вестник“, бр. 37 от 29.04.2014 г., констативни
протоколи за постъпили/непостъпили възражения
от съответните общини, протоколи от обществени
обсъждания, Решение № 400 по протокол № 39 от
1.08.2014 г. на ОС – Кирково, Решение № 300 по
протокол № 31 от 29.05.2014 г. на ОС – Джебел,
Решение № 186 по протокол № 7 от 8.08.2014 г.
на ОС – Кърджали, Решение № 118 по протокол № 9 от 1.08.2014 г. на ОС – Момчилград,
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
№ УПНЕИПГ-01-02-31 от 3.10.2014 г. и Заповед
№ РД-02-14-794 от 22.08.2014 г. на заместник министър-председателя по икономическа политика,
министър на регионалното развитие и министър
на инвестиционното проектиране одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасето на газопровода, технологичните площадки и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура за обект „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“ на територията на
Република България – за част от общата дължина
на газопровода на територията на област Кърджали, общини Кирково, Джебел, Момчилград и
Кърджали, с изключение на следните участъци:
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от км 9+676.31 до км 9+947.48 в община Кирково,
от км 16+302.22 до км 17+891.33 в община Кирково, от км 18+557.11 до км 19+051.31 в община
Кирково, от км 42+492.59 до км 43+710.69 в община Кърджали, съгласно приетата и одобрена
графична част, неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
Министър:
А. Петров
7449

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № ТПрГ-3
от 20 октомври 2014 г.
На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 9
от Закона за енергетиката и чл. 33 и чл. 46, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на
дейностите в енергетиката Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране реши:
І. Обявява конкурс за издаване на лицензия
за извършване на дейността „разпределение на
природен газ“ на територията на община Смолян
при следните условия:
1. Предмет на конкурса.
Определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен
газ“ на територията на община Смолян.
2. Срокове за изграждане на отделните части
на газоразпределителната мрежа.
Сроковете за изграждане на отделните части
от цялата газоразпределителна мрежа на територията на община Смолян са не по-късно от 10
години от издаване на лицензията за извършване
на дейността „разпределение на природен газ“ и
са в съответствие с бизнес плана на спечелилия
конкурса участник.
3. Условия и ред за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР,
комисията) при условията и по реда, посочени в
Закона за енергетиката, Наредба № 3 от 2013 г.
за лицензиране на дейностите в енергетиката
(НЛДЕ) и при спазване на изискванията, посочени в конкурсната документация.
4. Изисквания към кандидатите за участие
в конкурса.
Кандидат за участие в конкурса може да
бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
европейското икономическо пространство, което
притежава технически и финансови възможности,
материални и човешки ресурси и организационна
структура за осъществяване на дейността по лицензията и за което не са налице обстоятелствата
по чл. 40, ал. 4 – 5 от Закона за енергетиката.
Чуждестранно лице, което не е регистрирано
по законодателството в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по
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Споразумението за европейското икономическо
пространство, може да участва в конкурса при условията на чл. 46, ал. 5 от Закона за енергетиката.
5. Вид, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в конкурса.
Кандидатите за участие в конкурса прилагат документ за внесена парична гаранция или
безусловна и неотменима банкова гаранция от
българска или чуждестранна банка в размер
30 000 лв. със срок на валидност до приключване
на процедурата за провеждане на конкурса с издаване на лицензия на спечелилия конкурса кандидат. Паричната гаранция се внася в БНБ – ЦУ
на името на ДКЕВР по IBAN BG16BNBG 9661
3300 1420 01, BIC код: BNBGBGSD.
6. Място и срок за получаване, цена и начин
на плащане на документацията за участие в
конкурса.
Цената на кон к у рсната док у мен та ц и я е
10 000 лв., платима в БНБ – ЦУ на ДКЕВР по
IBAN BG78BNBG 9661 3000 1420 01, BIC код:
BNBGBGSD.
Конкурсната документация се получава в
стая 605 на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране всеки работен ден от 9 до
17 ч. от 17.11.2014 г. до 8.12.2014 г. включително
и съгласно двустранно подписан опис за нейното съдържание, предоставянето на издаден от
БНБ документ, удостоверяващ закупуването є,
и след подписване на декларация за опазване на
тайната на сведенията, които се съдържат в нея,
в 2 екземпляра от лице с представителна власт
по регистрацията на търговеца.
7. Място, дата, час и условия за приемане на
заявления за участие в конкурса.
Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 9 до 17 ч. до 18.05.2015 г. включително
в Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, София, бул. Княз Александър Дондуков 8 – 10, стая 303, деловодство. Заявлението
се приема в деловодството и се завежда с входящ
номер при условие, че кандидатът представи издадено от комисията удостоверение за закупена
конкурсна документация, от което да е видно,
че тя е закупена в срока по т. 6. Получените
заявления след датата по т. I. 7 не се разглеждат
от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране. Документацията за участие в конкурса не може да се изтегля обратно освен при
подаден писмен отказ от участие в рамките на
срока за подаване на заявления. Документацията
за участие в конкурса не се връща на кандидата
след приключване на конкурса.
8. Дата, място и час на отваряне на постъпилите заявления за участие в конкурса.
Процедурата по провеждане на конкурса ще
започне от 14 ч. на 26.05.2015 г. с отваряне на
подадените предложения в сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,
София, бул. Княз Александър Дондуков 8 – 10.
9. Срок за оценяване на предложенията.
Срокът за оценяване е не повече от 3 месеца от датата на отварянето им съгласно чл. 34,
ал. 5 НЛДЕ.
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ІІ. Утвърждава конкурсна документация за
участие в конкурса за издаване на лицензия за
извършване на дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Смолян.
ІII. Одобрява образци на декларации по чл. 33,
ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1, чл. 39, ал. 7 във
връзка с чл. 39, ал. 5 и 6 от Наредба № 3 от 2013 г.
за лицензиране на дейностите в енергетиката и
образец на удостоверение за подаване на заявление за участие в конкурс по чл. 37, ал. 2 НЛДЕ.
IV. Обявява средства за контакти при ДКЕВР,
телефони: 02/9359 668; 02/9359 686 и 02/9359 706,
факс: 02/988 87 82, e-mail: etreneva@dker.bg и
bnaumov@dker.bg.
Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 33, ал. 5 от Наредба № 3 от 2013 г.
за лицензиране на дейностите в енергетиката
решението на ДКЕВР за обявяване на конкурс
подлежи на обнародване в „Държавен вестник“
и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
Решението може да бъде обжалвано само заедно
с решението за определяне на спечелилия конкурса
кандидат пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаване на последното.
Председател:
Св. Тодорова
7341

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 910-ДФ
от 16 октомври 2014 г.
На основание чл. 141, ал. 1 във връзка с чл. 144
ЗДКИСДПКИ и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на у правл яващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ – ЕАД, за преобразуване чрез вливане на
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации“ в
ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност“, организирани и управлявани от УД „Райфайзен Асет
Мениджмънт (България)“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, ул. Гогол 18 – 20.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира изпълнението му.
Председател:
Ст. Мавродиев
7366

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-147
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпр оса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Асеновград, област Пловдив.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 572 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация от-
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носно свободните радиочестоти за Асеновград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 98.1 MHz за Асеновград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаваща част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Асеновград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 572 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Асеновград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

98.1 MHz

Адрес, населено място:

Асеновград

Адрес, точка на излъчване:

хотел „Асеновец“

Географски координати:
Северна ширина

42N0035

Географски координати:
Източна дължина

24Е5230

Надморска височина на кота
терен:

230 m

Максима л на мощ нос т на
изхода на предавателя:

до 100 W

Максимална ефективна излъчена мощност:

до 150 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7404

66 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-148
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса за
обявяване на конкурс за издаване на лицензия за
радиодейност за гр. Асеновград, област Пловдив.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 572 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за Асеновград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии,
да е със специализиран профил – насочена към
аудитория над 35 години, а другата – с общ (политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два
конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
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Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.6 MHz за
Асеновград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Асеновград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 572 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил, насочена към аудитория
над 35 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за
Асеновград, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари
2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

107.6 MHz

Адрес, населено място:

Асеновград

Адрес, точка на излъчване:

хотел „Асеновец“

Географски координати:
Северна ширина

42N0035

Географски координати:
Източна дължина

24Е5230
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Надморска височина на кота
терен:

230 m

Максима лна мощност на
изхода на предавателя:

до 100 W

Максимална ефективна излъчена мощност:

до 150 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:
7405

66 dB (µV/m).

РЕШЕНИЕ № РД-05-149
от 21 октомври 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.10.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Тервел, област Добрич.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 575 от 19.08.2014 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Тервел.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
Съветът с оглед демографската картина на
района (по данни, публикувани на електронната
страница на НСИ) намира за целесъобразно една
от програмите, за които ще се издадат лицензии, да е със специализиран профил – насочена
към аудитория над 35 години, а другата – с общ
(политематичен) профил.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
два конкурса, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 93.2 MHz за
гр. Тервел.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
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с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаваща част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Тервел.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото
и телевизията и с Решение на КРС № 575 от
19.08.2014 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за гр. Тервел, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 февруари 2015 г., София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 12 януари 2015 г. (понеделник) включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до
20 ноември 2014 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:

93.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Тервел

Адрес, точка на излъчване:

РРС Тервел

Географски координати:
Северна ширина

43N44 14

Географски координати:
Източна дължина

27Е24 55

Надморска височина на кота
терен:

250 m

Максимална мощност на изхода
на предавателя:

до 50 W

Максимална ефективна излъчена мощност:

до 100 W

Максимална ефективна височина на АФС:

до 500 m

Медианна стойност на интензитета на ЕМП:

54 dB (µV/m).
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 645
от 9 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение до
трафопост, София, ж.к. Христо Смирненски, до
бл. 19, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, с АОС № 1648 от 5.06.2014 г.,
и помещение до трафопост, сграда с пл. № 704 в
УПИ IV – CO, кв. 66, София, м. Христо Смирненски – Слатина (до пазар „Слатина“), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
с АОС № 1649 от 5.06.2014 г., и със съответното
им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.

7355

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1470
от 17 октомври 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 № 572 от
11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 25.11.2014 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 XXIX – СО, кв. 74, м.
Манастирски ливади-запад (ПИ с идентификатор
68134.1933.2070), Околовръстен път, на ъгъла с ул.
Ралевица, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 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 21.11.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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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.

7356

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1471
от 17 октомври 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 № 572 от
11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 26.11.2014 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 поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6112, кв. 5, м. Ж. к. Младост 1, ул. Д-р
Стоян Чомаков, на ъгъла с ул. Димитър Моллов,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 96 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9600 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 24.11.2014 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

РЕШЕНИЕ № 1472
от 17 октомври 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 № 105 от
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20.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 27.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
00357.5349.12 (в УПИ I – За ОЖС, кв. 56), гр. Нови
Искър, кв. Курило, ул. Чавдар войвода, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“.
2. Начална тръжна цена – 59 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7358
РЕШЕНИЕ № 1473
от 17 октомври 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 № 595 от
22.11.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 1.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 111 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 100 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,
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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 27.11.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7359
РЕШЕНИЕ № 1474
от 17 октомври 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 № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 2.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I, кв. 23, м. Хиподрума,
ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 570 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 000 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 28.11.2014 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
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 551
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект: Уличен
водопровод от съществуващ водопровод в имот
с № 0507 (полски път – публична общинска собственост) до имот с № 050015 в местността При
спирката, землището на с. Покровник, община
Благоевград.

РЕШЕНИЕ № 311
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 съгласно чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ, както и по смисъла на § 8, ал. 2,
т. 3 ПРЗУТ и поради изтеклите срокове по чл. 208
ЗУТ, както и във връзка с чл. 62а, ал. 4 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява частично изменение на влязъл в сила
подробен устройствен план – план за регулация,
засягащ УПИ № ІV-165, V-165 и VІ-165 в кв. 2
по плана на кв. Далова, с. Всемирци, община
Велинград, като във връзка с това се правят
следните изменения:
І. В квартал № 2 по плана на с. Всемирци, кв.
Далова:
1. Заличават се УПИ № ІV-165, V-165 и VІ-165
в кв. 2 по плана на кв. Далова, с. Всемирци.
2. Образува се нов УПИ № ІV-165 в кв. 2 по
плана на кв. Далова, с. Всемирци, като границите
му от север, изток и юг се поставят в съответствие
с имотната граница на имот пл. № 165, а от запад
новообразуваният УПИ граничи с новообразувана
улица с ос.т. 6-7-17А.
3. Образува се нов УПИ № V-166 „За търговия
и услуги“ в кв. 2 по плана на кв. Далова, с. Всемирци, като границите му от север, изток и запад
се поставят в съответствие с имотната граница
на имот пл. № 166, а от юг новообразуваният
УПИ граничи с улица с ос.т. 8-18.
4. Образува се нов УПИ № VІ-167 „За търговия
и услуги“ в кв. 2 по плана на кв. Далова, с. Всемирци, като границите му от север и запад се
поставят в съответствие с имотната граница на
имот пл. № 167, а от юг новообразуваният УПИ
граничи с улица с ос.т. 8-18 и от запад граничи
с новообразувана улица с ос.т. 8-38.
5. Изменят се вътрешно регулационните граници на УПИ № VІІ – общ., и VІІІ – общ., в кв.
2, като западните им регулационни граници се
поставят в съответствие с имотната граница на
имот пл. № 165.
6. Изменят се вътрешнорегулационните граници на УПИ № І-158, № ІІ-159, № ІІІ-159 в кв.
2, като южните им регулационни граници се
поставят в съответствие с имотната граница на
имот пл. № 165.
ІІ. Заличава се нереализирана улична регулация с
ос.т. 36-6-7-38-8, разделяща квартали № 2 и № 3,
и образува нова улица с ос.т. 36-6-7-17-17А-38, разделяща квартали № 2 и № 3.
ІІІ. В квартал № 3 по плана на с. Всемирци, кв.
Далова:
1. Изменя се източната и част от южната
регулационна граница на УПИ № І – изкупвателен пункт, във връзка с новообразувана улица
с ос.т. 36-6-7-17-17А-38, разделяща квартали № 2
и № 3.
2. Изменя се източната, южната и част от северната регулационна граница на УПИ № ІІ – Озеленяване и Т.П., във връзка с новоо бразувана
улица с ос.т. 36-6-7-17-17А-38, разделяща квартали
№ 2 и № 3.

7333

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1274
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и
5 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ и Решение № КЗЗ-08 от
24.04.2014 г., т. 7, на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните,
Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност Пишмана,
в землището на гр. Велико Търново – промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „За жилищно застрояване“, при
следните устройствени показатели: височина на
застройката – до 10 м, плътност на застрояване – 40 %, коефициент на застрояване – Кинт. – 1,0,
минимално озеленена площ – 50 %, линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта;
начин на застрояване – свободно.
2. Подробeн устройствен план – парцеларeн
план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване и трасе
за външно водоснабдяване на ПИ № 10447.519.103
в местност Пишмана, землище на гр. Велико
Търново: трасето на ел. кабела започва от табло на съществуващ стълб № 4, попадащ в ПИ
№ 10447.519.171 – полски път, общинска публична собственост, продължава в източна посока
през същия ПИ № 10447.519.171 – полски път,
общинска публична собственост, и навлиза в
ПИ № 10447.519.103; трасето на външния водопровод започва от съществуващ водопровод в
улицата южно от имота чрез водоземна скоба,
попадаща в ПИ № 10447.519, преминава през ПИ
№ 10447.519.171 – полски път, общинска публична
собственост, и навлиза в ПИ № 10447.519.103.
3. План-схеми за водоснабдяване и канализация
и електрификация към ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.519.103, местност Пишмана, в
землището на гр. Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7334

Председател:
Н. Ашиков
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ІV. Заличава се нереализирана улична регулация
с ос.т. 8-17, разделяща квартали № 3 и № 4, и се
образува нова улица с ос.т. 8-28-17А-17, разделяща
квартали № 3 и № 4.
V. В квартал № 4 по плана на с. Всемирци, кв.
Далова:
1. Изменя се северната, източната и част
от западната регулационна граница на УПИ
№ І – общ., в кв. 4 във връзка с новообразувана
улица с ос.т. 8-28-17А-17, разделяща квартали
№ 3 и № 4.
Задължава кмета на община Велинград да
извърши последващите процедури по ЗУТ.
Председател:
Д. Кехайова

7336

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 547
от 30 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и чл. 48, ал. 7 ПОДОСКНКВОА Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗР за промяна
предназначението на земеделски ПИ 36681.30.293
в м. До село в землището на с. Катунище за
жилищни нужди и ПП (парцеларен план) за ел.
снабдяване съгласно приложения към докладната
проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.

7340

Председател
Хр. Чолакова

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 826
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2, т. 5 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен конт рол, вк лючително процесуално производство Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
1. Допълва списъка на обектите – общинска собственост, за приватизация с общински
нежилищен имот: урегулиран поземлен имот
с площ 4974 кв. м, представляващ УПИ ІІІ129 в кв. 7 по плана на с. Борущица, община
Мъглиж, и построените в него: битова сграда
с механа със застроена площ 184,34 кв. м, на
два етажа, мазе с площ 64,94 кв. м, монолитна
конструкция; кухня със складова база с площ
278 кв. м, на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м,
стоманобетонна масивна конструкция; сграда за
хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна кон-
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струкция; тоалетна с площ 17,65 кв. м, паянтова
конструкция, построени 1958 г., актуван с акт
за общинска собственост № 8792 от 1.08.2014 г.
2. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за общинския нежилищен имот: урегулиран поземлен
имот с площ 4974 кв. м, представляващ УПИ ІІІ129 в кв. 7 по плана на с. Борущица, община
Мъглиж, и построените в него: битова сграда
с механа със застроена площ 184,34 кв. м, на
два етажа, мазе с площ 64,94 кв. м, монолитна
конструкция; кухня със складова база с площ
278 кв. м, на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м,
стоманобетонна масивна конструкция; сграда за
хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна конструкция; тоалетна с площ 17,65 кв. м, паянтова
конструкция, построени 1958 г.
3. Упълномощава кмета на община Раднево
да извърши възлагане чрез пряко договаряне на
изготвянето на анализ на правното състояние,
оценка и информационен меморандум за обекта
по т. 1 при спазване на изискванията на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
следприватизационен контрол, вк лючително
процесуално производство.
4. За д ъ л жава к мета на общ ина Ра днево
след приемане на правния анализ и оценката
на обекта да ги предложи за утвърждаване от
Общинския съвет – гр. Раднево.
Председател:
Д. Желев
7253

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 510
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
ІІ-60, производствени и обслужващи дейности
в кв. 3 по плана на Стопански двор – гр. Садово,
УПИ V-950, производствени и складови дейности
в кв. 32, УПИ ІІІ-63, производствени, складови и
обслужващи дейности, УПИ І-893, 894, производствени, складови и обслужващи дейности, и УПИ
IV-897, производствени, складови и обслужващи
дейности, и поземлени имоти № 954 и 955 в кв. 32а
по плана на гр. Садово, община Садово, съгласно
който се заличава част от улица с осови точки 9а-910, предвижда се нова улица с осови точки 9-9а-141а,
образува се нов квартал 32 и нов УПИ ІІІ-60, 63,
893, 894, 897, 950, 954, 955, производствени складови
и обслужващи дейности в новообразуван квартал 32 по линиите, зачертаванията и надписите в
кафяв и зелен цвят за регулацията, запазване на
съществуващото застрояване, показано с червен
цвят, и ново свободно застрояване, показано с
червена ограничителна линия, и матрица с устройствени показатели със син цвят.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до Административния съд –
Пловдив, по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Председател:
Г. Буков
7314

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1567
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
п р о т око л № 3 4 н а П К по „Ус т р ойс т в о н а
т ери т ори я т а и еколог и я“ Общ и нск и я т с ъвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява П У П – план за застрояване на
поземлен имот № 019139 в местност Под банята, землище с. Белчин, община Самоков, при
обособена рекреационна устройствена зона за
вилен отдих – (Ов), със следните показатели:
Плътност на застрояване – до 40 %; Коефициент
на интензивност – до 0,8; Височина на сградите – до 7 м; Минимална озеленена площ – 50 %.
Имотът подлежи на първа регулация по реда
на чл. 16 ЗУТ.
Председател:
С. Стойчева
7276

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 12
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлен имот с идентификатор 65365.24.622 по
ка даст ра лната кар та на г р. Са парева ба н я,
третиращ изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
у р ба н и зи ра н ат а т ери т ори я – в ън ш но е лектрозахранване – ниско напрежение, на обект
„Две самостоятелни малкоета ж ни ж илищни
сгради“, предвиден с проект за подробен устройствен план (П У П) – план за рег улаци я
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
неурегулиран поземлен имот с идентификатор
65365.24.212 , мес т нос т Грам чова чеш ма, по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня с
възложител Богдана Кирилова Василева.
Председател:
П. Чучуганов
7215
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РЕШЕНИЕ № 13
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границата
на урбанизираната територия – външно елект р оза х ра н ва не – с р ед но на п р ежен ие; водо провод за питейно-битово водоснабдяване за
захранване на обект „Две малкоетажни къщи
за настаняване на туристи“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.204, местност Фитиш дере,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
с възложител „Анидия“ – ЕООД, със следния
териториален обхват – поземлен имот с идентификатор 65365.32.186 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня.
Председател:
П. Чучуганов
7216
РЕШЕНИЕ № 14
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – г р. Сапарева бан я, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален
обхват – поземлени имоти с идентификатори
65365.36.274, 65365.36.273, 65365.32.215, 65365.32.314
и 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нуж ди и външно
елек т роза х ра н ва не – н иско на п режен ие, на
обект „Една малкоетажна жилищна сграда“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен
имот с идентификатор 65365.36.105, местност
Кюмюро, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител „Трявна тур“ – ЕООД.
Председател:
П. Чучуганов
7217

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-07-3
от 15 октомври 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 150, ал. 6
ЗУТ във връзка с искане с вх. № ДС-22-12 от
1.10.2014 г. от И А „Елек т ронни съобщител-
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ни мрежи и информационни системи“ и решение
на Областния експертен съвет по устройство на
територията, прието с протокол № 1 от 8.10.2014 г.,
одобрявам комплексен проект за инвестиционна
инициатива – ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема и работен проект на 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“ – трасета: Хасково – Минерални
бани, Хасково – Стамболово, Хасково – Симеоновград, с промяна на трасето между гр. Хасково
и кв. Болярово, а именно в този участък трасето
да премине в съществуващата тръбна мрежа на
„БТК“ – ЕАД, вместо в земеделски територии. Да
се спазят изискванията на чл. 18 и чл. 20, ал. 2 от
Наредба № 35 от 2012 г. при всички пресичания
на съществуващите наземни и подземни линейни
обекти и съоръжения по трите трасета.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 2 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Хасково.
Областен управител:
Д. Беливанов
7218

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 434
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с докладна записка с вх. № 203 от 15.10.2014 г.
от кмета на община Борино Общинският съвет – с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна
инфраструктура в границите на урбанизираните
територии за кабелни ел. проводи, а именно КСН,
КНН и изграждане на МТП в ПИ с идентификатор
05462.57.57, землище с. Борино, община Борино,
област Смолян. Трасето преминава през следните
поземлени имоти: 05462.501.5071 с площ 2667 кв. м,
урбанизирана територия, НТП за второстепенна
улица, общинска публична собственост, с дължина
на обекта 203,05 м; 05462.63.106 с площ 2126 кв. м,
територия на транспорта, НТП за местен път,
общинска публична собственост, с дължина на
обекта 36,85 м и 05462.57.57 с площ 2257 кв. м,
урбанизирана територия, НТП за дърводобивната и дървообработващата промишленост, частна
собственост – „Груп – 7“ – ЕООД, с дължина на
обекта 1,5 м, всички намиращи се в землището
на с. Борино, община Борино.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

7350

Председател:
Ан. Джебирова
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22. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 142, ал. 2 ЗУТ
е издадена Заповед № РС-66 от 14.10.2014 г. за
допълване на разрешение за строеж № РС-35 от
29.07.2013 г. с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до
км 359+483.52, съответно за: подобект – участък
от км 322+000 до км 322+760, с изключение на
виадукт при км 322+400; подобект – участък от
км 323+275 до км 323+780; подобект – участък
от км 323+963 до км 325+010, с изключение на
тунел 1 от км 324+461.63 до км 324+838.32 – дясна
тръба, и от км 324+460 до км 324+843.19 – лява
тръба; подобект – участък от км 325+158 до км
325+500; подобект – участък от км 351+600 до
км 353+980, с изключение на селскостопански
подлези при км 352+120 и при км 353+920, мост
над р. Рилска при км 352+430 и надлез при п.в.
Кочериново при км 353+320; подобект – участък
от км 354+400 до км 355+700, с изключение на
селскостопански надлез при км 354+700; под
обект – участък от км 355+840 до км 358+480,
с изключение на виадукт от 355+882 до 356+834
и селскостопански подлез при км 357+736; под
обект – участък от км 358+920 до км 359+482.59,
с изключение на надлез при п.в. Благоевград
при км 358+994, кръг – страна ГКПП „Станке
Лисичково“ на п.в. Благоевград при км 358+994,
съоръжения група І на км 359+100 и мостове
при км 0+063 на пътна връзка № 3 и при км
0+098 на пътна връзка № 6 над р. Дреновска при
ПВ – Благоевград. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Кюстендил,
за имотите, намиращи се на територията на
област Кюстендил, и пред Административния
съд – Благоевград, за имотите, намиращи се на
територията на област Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
7331
35. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Поморие – изтичащ мандат
на 1.12.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Айтос – изтичащ мандат
на 1.12.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Генерал Тошево – изтичащ
мандат на 1.12.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен – изтичащ мандат
на 7.12.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла Слатина – изтичащ
мандат на 8.12.2014 г.;
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1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Монтана – изтичащ мандат
на 9.12.2014 г.;
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Лом – изтичащ мандат
на 9.12.2014 г.;
1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Тутракан – изтичащ
мандат на 9.12.2014 г.;
1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Трявна – изтичащ мандат
на 10.12.2014 г.;
1.10. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград – изтичащ мандат на 10.12.2014 г.;
1.11. Административен ръководител – председател на Районен съд – Котел – изтичащ мандат
на 11.12.2014 г.;
1.12. Административен ръководител – председател на Районен съд – Тетевен – изтичащ мандат
на 11.12.2014 г.;
1.13. Административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе – изтичащ
мандат на 11.12.2014 г.;
1.14. Административен ръководител – председател на Районен съд – Девин – изтичащ мандат
на 14.12.2014 г.;
1.15. Административен ръководител – председател на Районен съд – Елена – изтичащ мандат
на 14.12.2014 г.;
1.16. Административен ръководител – председател на Районен съд – Павликени – изтичащ
мандат на 14.12.2014 г.;
1.17. Административен ръководител – председател на Районен съд – Нови пазар – изтичащ
мандат на 14.12.2014 г.
1.18. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино – изтичащ мандат
на 18.12.2014 г.;
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебна власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
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трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
7354
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 1470/2012/000098 от 15.10.2014 г. възлага на
Кристиян Станимиров Демирев с адрес: София,
ул. Синанишко езеро 9, ет. 8, ап. 40, следния
недвижим имот: недвижим имот съгласно нотариален акт № 195, том II, рег. № 3218, дело
№ 376 от 2007 г., вписан от Службата по вписванията – София, под рег. № 19089 от 19.03.2007 г.,
том ХХХVI, дело № 9320/2007 г., представляващ:
апартамент № 9 на две нива, намиращ се в София,
ж.к. Манастирски ливади-изток, бл. 60А, вх. Г,
ет. 5 и мансарден, съгласно издадено разрешение
за строеж № 94 от 24.01.2007 г. на ДАГ и разрешение за ползване № ДК-07-326 от 26.06.2009 г.
на ДНСК, с обща застроена площ 266,40 кв. м,
състоящ се: от първо ниво – антре, чайна дневна, ателие, мокро помещение, тоалетна и две
тераси, при граници: от трите страни – външен
зид, стълбищна клетка, асансьорна шахта и ап.
№ 10, второ ниво – антре, три спални, ателие
със складово помещение, две бани и тераса,
при граници: от трите страни – външен зид и
апартамент № 27 от вх. В на сградата, заедно
с прилежащото му мазе № 10, намиращо се в
сутерена на сградата, със застроена площ 4,94
кв. м при граници: стълбищна клетка, коридор,
подземен гараж № 55, подземен гараж № 54, мазе
№ 8 от вх. В и мазе № 9 от вх. В, заедно с 6,009 %
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж в имота, съставляващ УПИ II-579,
595, 726, кв. 6а, по плана на гр. София, местност
Манастирски ливади-изток, за сумата 156 850 лв.
7352
11. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 0197/2010/000601 от 3.10.2014 г. възлага на
Недялка Славова Недялкова с адрес за кореспонденция: Казанлък, ул. Свобода 3, вх. Б, ет. 3,
ап. 24, следния недвижим имот: Група № 4:
апартамент № 19, ет. 4, вх. Б, в жилищен блок на
ул. Гео Милев 4, Казанлък, със застроена площ
45,51 кв.м и избено помещение № 19 с площ
12,12 кв.м; към апартамента се полага 1,98 % ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, за сумата 17 000 лв.
7367
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15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мустафа
Ахмедов Алиев за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имот № 8.1, намиращ се в землището на с. Балабаново, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7029
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Бекир
Ахмедов Алиев за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в землището на с. Балабаново, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7030
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Зекия Юсуфова Юсеинова, наследник на Юсуф Юсеинов Мустафов, с
неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 9.2, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7031
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фахрие Юсуфова, наследник
на Юсуф Юсеинов Мустафов, с адрес: с. Груево,
община Момчилград, област Кърджали, преместена от адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 9.2, намиращ се в
землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7032
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Йосифова Методиева, наследник на Юсуф Юсеинов Мустафов,
с адрес: с. Чуково, община Момчилград, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 9.2, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7033
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юсуф Юсуфов Мустафов, наследник на Юсуф Юсеинов Мустафов, с
неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 9.2, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7034
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мартин Алипчев Балабанов, наследник на Юсеин Хасанов Бурунсуз, с
адрес: с. Балабаново, община Момчилград, област
Кърджали, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 9.3, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7035
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мустафа Саидов Хасанов, наследник
на Саид Хасанов Алишев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 13.32
и № 13.47, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7036
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мюмюн Саитоглу, наследник на Саид
Хасанов Алишев, с адрес: с. Върхари, община
Момчилград, област Кърджали, преместен от
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 13.32
и № 13.47, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7037
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сеид Сеид Хасан,
наследник на Саид Хасанов Алишев, с адрес:
с. Поточе, община Д жебел, област Кърд жали, преместен от адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 13.47, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7038
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нахиде Еминова Исмаилова,
наследник на Емин Исмаил Емин, с неизвестен
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адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 13.43 и
№ 13.46, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7039
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нефиде Еминова Исмаилова,
наследник на Емин Исмаил Емин, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 13.43 и
№ 13.46, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7040
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мая Емилова
Емилова, наследник на Емин Исмаил Емин, с
адрес: гр. Кърджали, ул. Рожен 12, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 13.43 и
№ 13.46, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7041
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Христина Христова Орлинова, наследник на
Вели Алиев Ибрямов, с адрес: гр. Момчилград,
ул. Чучулига 7, непозната на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части
от имоти с № 13.55 и № 13.58, намиращи се в
землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7042
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29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Румен Христов Илиев, наследник на Вели
Алиев Ибрямов, с адрес: с. Върхари 20, община Момчилград, област Кърджали, преместен
от адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 13.55 и
№ 13.58, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7043
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Халим Хюсни Ибрям, наследник на Вели
Алиев Ибрямов, с адрес: с. Върхари 20, община Момчилград, област Кърджали, преместен
от адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 13.55
и № 13.58, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7044
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Радул Велев Илчев, наследник на Вели Алиев
Ибрямов, с адрес: с. Габарево, ул. Шипка 49,
община Павел Баня, област Стара Загора, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 13.55 и № 13.58, намиращи се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7045
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32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Медиха Хюсни Ибрям, наследник на Вели Алиев
Ибрямов, с адрес: с. Върхари 20, община Момчилград, област Кърджали, преместена от адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 13.55 и № 13.58, намиращи се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7046
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Али Хюсню Ибрям, наследник на Вели Алиев
Ибрямов, с адрес: с. Върхари 10, община Момчилград, област Кърджали, преместен от адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 13.55 и № 13.58, намиращи се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7047
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Юмер Мустафа Х Юмер за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 13.60 и № 16.49, намиращи се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7048
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Расим Мехмед Махмуд, наследник на
Мехмед Расимов Махмедов, с адрес: с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали, преместен
от адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 16.10
и № 17.14, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7049
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ахмед Мехмед Махмуд, наследник на
Мехмед Расимов Махмедов, с адрес: с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали, преместен
от адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 16.10
и № 17.14, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7050
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Севдие Мехмед Мехмед, наследник на
Мехмед Расимов Махмедов, с адрес: с. Груево,
община Момчилград, област Кърджали, преместена от адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Реше-
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ние на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 16.10
и № 17.14, намиращи се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7051
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зейнеб Ахмедова Алиева, наследник на
Мустафа Ахмедов Алиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 17.13, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7052
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Шерифе Ахмедова Алишева, наследник
на Мустафа Ахмедов Алиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 17.13, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7053
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджа-
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ли – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Али Мустафов Ахмедов, наследник на
Мустафа Ахмедов Алиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 17.13, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7054
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ибрам Мустафов Ахмедов, наследник
на Мустафа Ахмедов Алиев, с адрес: с. Софийци,
община Джебел, област Кърджали, ненамерен на
адреса за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 17.13, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7055
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пакизе Мустафа Газиолу, наследник
на Мустафа Ахмедов Алиев, с адрес: с. Седлари,
община Момчилград, област Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 17.13, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7056
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43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ализе Мустафа Халил, наследник на Мустафа Ахмедов Алиев, с адрес: с. Груево, община
Момчилград, област Кърджали, преместена от
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 17.13, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7057
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Хайрие Халиибрям
Бекир, наследник на Халибрям Садулов Ахмедов,
с неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 13.44, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7058
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ферище Мехмедова,
наследник на Мехмед Ахмедов Тахиров, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 17.6, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7059
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фатмегюл Мехмедова
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Ахмедова, наследник на Мехмед Ахмедов Тахиров, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са
отчуждени части от имот № 17.6, намиращ се в
землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7060
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ахмед Мехмедов Тахиров, наследник на Мехмед Ахмедов Тахиров, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 17.6, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7061
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нежатин Тахир Тахир,
наследник на Мехмед Ахмедов Тахиров, с адрес:
гр. Кърд жа ли, к в. Възрож денци – Прилепци
34, ненамерен на адреда, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 17.6, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7062
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мехмед Рашидов Юмеров, наследник на Рашид Мехмедов Юмеров, с
неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 17.15, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7063
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юмер Рашидов Юмеров, наследник на Рашид Мехмедов Юмеров, с
неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 17.15, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7064
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Шукрие Рашидова,
наследник на Рашид Мехмедов Юмеров, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 17.15, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7065
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мелиха Шукри Ахмед,
наследник на Рашид Мехмедов Юмеров, с адрес:
с. Островица, област Кърджали, преместена от
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 17.15, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7066
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надежда Стефанова Евгениева, наследник на Рашид Мехмедов Юмеров,
с адрес: с. Сушево, община Момчилград, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 17.15, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7067
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54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сами Рашидов Юмеров, наследник на Рашид Мехмедов Юмеров, с
неизвестен адрес в Турция, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 17.15, намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7068
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сабрие Ахмед Ахмед,
наследник на Бекир Ахмедов Алиев, с адрес:
с. Опълченско, област Кърджали, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 17.16, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7069
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мюннет Мехмед
Мюмюн, наследник на Бекир Ахмедов Алиев, с
адрес: Момчилград, ул. Пазарска 7, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 17.16, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7070
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Митхат Мехмед Али,
наследник на Бекир Ахмедов Алиев, с адрес:
Момчилград, ул. Пазарска 7, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са
отчуждени части от имот № 17.16, намиращ се в
землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7071
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анелия Мартинова
Костова, наследник на Бекир Ахмедов Алиев, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 17.16, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7072
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фериде Нуриева Ибрямова, наследник на Нури Ибрям Али, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 17.17, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7073
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Байсе Сейдали Ибрахим, наследник на Айше Юмерова Алиева, с
адрес: Момчилград, ул. Капитан Петко войвода
28, вх. Б, ет. 5, ап. 29, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 17.30 намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7074
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собст веност съобщава на Емине Юмерова,
наследник на Айше Юмерова Алиева, с адрес:
с. Орешница, област Кърджали, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
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са отчуждени части от имот № 17.30, намиращ се
в землището на с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7075
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нефизе Юмерова,
наследник на Айше Юмерова Алиева, с адрес:
с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 17.30 намиращ се в землището на с. Върхари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7076
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хасибе Хасан Мехмед, наследник на
Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес: Момчилград,
ул. Капитан Петко войвода 21, вх. А, ет. 1, ап. 1,
област Кърджали, преместена от адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени
части от имоти с № 1.11, № 2.3, № 3.15, № 4.7,
№ 4.21, намиращи се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7077
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Северина Йосифова Ненова, наследник
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на Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес: с. Добриново, община Кърджали, област Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 1.11, № 2.3, № 3.15, № 4.7, № 4.21,
намиращи се в землището на с. Седлари, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7078
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Шакир Юсуф Халибрям, наследник на
Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес: с. Вишеград
11, община Кърджали, област Кърджали, преместен от адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 1.11,
№ 2.3, № 3.15, № 4.7, № 4.21, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7079
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ибрахим Зекерие Юсуф, наследник на
Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес: с. Вишеград,
община Кърджали, област Кърджали, преместен
от адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 1.11,
№ 2.3, № 3.15, № 4.7, № 4.21, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7080
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67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сюлейман Мюмюн Юсеин, наследник на Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес:
гр. Пазарджик, ул. Васил Левски 64, вх. В, ет. 6,
ап. 23, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 1.11, № 2.3, № 3.15, № 4.7, № 4.21,
намиращи се в землището на с. Седлари, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7081
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зелиха Мюмюн Юсеин, наследник на Хайрула Шакиров Хайрулов, с адрес: гр. Пазарджик,
ул. Георги Пенев 26, ет. 4, ап. 16, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 1.11,
№ 2.3, № 3.15, № 4.7, № 4.21, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7082
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Айтен Исмаил,
наследник на Найме Вели Али, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 1.1 и № 2.7, намиращи се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7083
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Митко Илиев Илиев,
наследник на Найме Вели Али, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 1.1 и
№ 2.7 намиращи се в землището на с. Седлари,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7084
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Али Байрамалие Алиев, наследник на
Байрамали Исмаил Али, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 1.4, намиращ се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7085
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фатме Байрамалиева, наследник на
Байрамали Исмаил Али, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 1.4 намиращ се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7086
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Емине Мустафова, наследник на
Мустафа Халилов Мехмедалиев, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имоти
с № 1.9, № 3.2, № 3.8, № 3.9, № 3.10, намиращи се
в землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7087
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зелиха Мустафова Юсеинова, наследник
на Мустафа Халилов Мехмедалиев, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имоти
с № 1.9, № 3.2, № 3.8, № 3.9, № 3.10, намиращи се
в землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7088
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Селвер Мустафа, наследник на Мустафа Халилов Мехмедалиев, с адрес: с. Върхари, община
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Момчилград, област Кърджали, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 1.9, намиращ се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7089
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Алиосман Еминов Османов, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 2.6, № 3.12, № 13.2, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7090
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ферище Хасан, наследник на Хасан Аптулов
Юсеинов, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 2.9
и № 13.1, намиращи се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7091
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Абтула Хасанов Абтулов, наследник на
Хасан Аптулов Юсеинов, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Ми-
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нистерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 2.9
и № 13.1, намиращи се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7092
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Несибе Хасанова, наследник на Хасан
Аптулов Юсеинов, с неизвестен адрес в Турция,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имоти с № 2.9 и № 13.1,
намиращи се в землището на с. Седлари, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7093
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Юмю Халимова Реджебова, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 4.4, намиращ се в землището
на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
7094
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Милчо Бойчев Бойчев, наследник на Бекир
Юмер Бекир, с неизвестен адрес в Турция, за
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постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.5 и № 4.17, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7095
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Гюсюм Бекирова, наследник на Бекир Юмер
Бекир, с неизвестен адрес в Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.5 и № 4.17, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7096
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Абибе Бекирова, наследник на Бекир Юмер
Бекир, с неизвестен адрес в Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.5 и № 4.17, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7097
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Юмер Осман Шентюрк, наследник на Бекир
Юмер Бекир, с неизвестен адрес в Турция, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.5 и № 4.17, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7098
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически и
хидрогеоложки условия и удължаване на мост над
р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Хатидже
Велиева Юмеров, наследник на Бекир Юмер Бекир, с адрес: с. Седлари, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.5 и № 4.17, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7099
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Неджибе Мехмедали, наследник на Мехмедали
Юмер Бекир, с неизвестен адрес в Турция, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 4.6 и № 4.11, намиращи се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7100
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мехмед
Мусов Алиев за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 3.4, намиращ се в
землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7101
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на наследниците на Юсеин
Аптулов Юсеинов, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имот № 3.11, намиращ се в землището на с. Седлари, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7102
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мурад
Зинал Мурад, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 13.3, намиращ се
в землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7103
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Гюлну Шериф, наследник на Шериф Сали Ахмед,
с неизвестен адрес в Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 4.25, намиращ се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7104
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мюмюн Шериф, наследник на Шериф Сали Ахмед,
с неизвестен адрес в Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 4.25, намиращ се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7105
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92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Гюлбеяз Шериф, наследник на Шериф Сали
Ахмед, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 4.25, намиращ се
в землището на с. Седлари, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7106
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тасим Мехмедов Исмаилов, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 500.9, намиращ се в землището
на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7107
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Орлин Йосифов Соколов, наследник на
Юсеин Ахмед Дуралиев и Расим Юсеин Ахмед,
за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 4.2 и
№ 8.2, намиращи се в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7108
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
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до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емине Юсеинова Ахмедова, наследник
на Юсеин Ахмед Дуралиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7109
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юмю Юсеинова Ахмедова, наследник
на Юсеин Ахмед Дуралиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7110
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Джемиле Юсеинова Ахмедова, наследник
на Юсеин Ахмед Дуралиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7111
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бейсим Юсеинов Дуралиев, наследник
на Юсеин Ахмед Дуралиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7112
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хазел Юсеинова Ахмедова, наследник
на Юсеин Ахмед Дуралиев, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 8.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7113
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Бейсим Османов Еминов, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 8.3, намиращ се в землището

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7114
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кериме Ахмедова Исмаилова, наследник
на Ахмед Исмаилов Еминов, с адрес: с. Садовица,
община Момчилград, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имоти с № 9.1 и № 9.4,
намиращи се в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7115
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Джемиле Ахмедова, наследник на
Ахмед Исмаилов Еминов, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени
части от имоти с № 9.1 и № 9.4, намиращи се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7116
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
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и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Исмаил Ахмедов
Исмаилов за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с които са отчуждени части от имоти с № 9.1
и № 9.4, намиращи се в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7117
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Мехмед Юмеров Х за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 9.2, намиращ се в
землището на с. Садовица, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7118
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Мюмюн Байрямов Х за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 23.2, намиращ се в землището на с. Садовица, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7119
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
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Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Бекир Байрямов Исмаилов за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 23.3, намиращ се в землището
на с. Садовица, община Момчилград, област
Кърджали. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7120
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Вели Мехмед Кадир за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.246, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7121
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Байсе Исмаил Гюлюстан, наследник на
Кадир Ахмедов Кадиров, с адрес: Момчилград,
ул. Гюмюрджинска № 062А, ет. 5, ап. 20, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 0.245, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7122
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
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на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Минчева Красимирова, наследник на Юсеин Мехмедов Кадиров, с адрес:
гр. Момчилград, ул. Капитан Петко войвода
№ 28, вх. Б, ет. 5, ап. 29, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.247, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7123
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елка Минчева Красимирова, наследник
на Юсеин Мехмедов Кадиров, с адрес: с. Загорско,
община Момчилград, област Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 0.247, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7124
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Албена Калинова Асенова, наследник на
Мехмедали Салиев Мехмедов, с адрес: с. Горско
Дюлево, област Кърджали, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.332, намиращ се в
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землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7125
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване
на мост над р. Върбица, и обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фатме Рамадан Ахмед,
наследник на Мехмедали Салиев Мехмедов, с
адрес: гр. Момчилград, ул. Сан Стефано № 4,
вх. В, ет. 2, ап. 29, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.332, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7126
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ана Менделеева Борисова, наследник на
Мехмедали Салиев Мехмедов, с адрес: с. Седлари,
община Момчилград, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.332, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7127
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
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и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емин Кадир Мехмед, наследник на
Мехмедали Салиев Мехмедов, с адрес: Момчилград, ул. К лимент Охридски № 3А, ет. 1,
ап. 1, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот № 0.332, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7128
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Шерифе Мехмедова Ахмедова, наследник
на Мюмюн Молла Османов Ахмедов, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 0.334, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7129
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ахмед Мюмюнов Ахмедов, наследник на
Мюмюн Молла Османов Ахмедов, с неизвестен
адрес в Турция, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 0.334, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7130
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117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Назиле Мюмюнова Ахмедова, наследник на Мюмюн Молла Османов Ахмедов, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.334, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7131
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емин Мехмедов Ахмедов, наследник
на Мохамед Осман Ахмед, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имоти с № 0.333 и № 343, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7132
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хатидже Мохамедова Молаосманова,
наследник на Мохамед Осман Ахмед, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
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части от имоти с № 0.333 и №0.343, намиращи се
в землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7133
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Касим Мюмюн Мюмюн, наследник
на Махмуд Мюмюнов Махмудов, с адрес: Момчилград, ул. Чучулига 8, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имоти с № 0.590 и № 0.655,
намиращи се в землището на с. Загорско, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7134
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Айше Али Мехмед, наследник на Махмуд
Мюмюнов Махмудов, с адрес: с. Загорско, община
Момчилград, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.590 и № 0.655, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7135
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
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над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анелия Славова Симеонова, наследник на Махмуд Мюмюнов Махмудов, с адрес:
Момчилград, ул. Сан Стефано 8, вх. А, ет. 1,
ап. 1, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.590 и № 0.655, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7136
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Северин Миленов Зидаров, наследник на
Махмуд Мюмюнов Махмудов, с адрес: с. Птичар,
община Момчилград, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имоти с № 0.590 и № 0.655,
намиращи се в землището на с. Загорско, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7137
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Неделчо Северинов Зидаров, наследник на Махмуд Мюмюнов Махмудов, с адрес:
гр. Момчилград, ул. Момчил войвода 7, вх. Б,
ет. 5, ап. 42, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.590 и № 0.655, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
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област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7138
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Севдалин Северинов Зидаров, наследник на Махмуд Мюмюнов Махмудов, с адрес:
Момчилград, ул. Двадесет и шести декември
№ 18, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.590 и № 0.655, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7139
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юсуф Алиев Махмудов, наследник на
Махмуд Мюмюнов Махмудов, с неизвестен адрес
в Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 0.590
и № 0.655, намиращи се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7140
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
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и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ферище Махмудова Мюмюнова, наследник
на Махмуд Мюмюнов Махмудов, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.590 и № 0.655, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7141
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Ахмед Мехмедов Ахмедов
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имот № 0.591, намиращ се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7142
129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Зейнеб Хасанова, наследник на
Селвер Хасанова Аптишева, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имоти с № 0.608 и № 0.660, намиращи се в
землището на с. Загорско, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7143
130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фатме Хасанова Хасанова, наследник на
Селвер Хасанова Аптишева, с адрес: с. Загорско,
община Момчилград, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имоти с № 0.608 и № 0.660,
намиращи се в землището на с. Загорско, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7144
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фериде Реджеб Мустафа, наследник на Реджеб Мехмед Ахмед, с
адрес: с. Слънчоглед 96, община Джебел, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот № 0.652, намиращ се в землището на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7145
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ахмед
Салимов Ахмедов за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г.,
с което са отчуждени части от имот № 0.294,
намиращ се в землището на с. Птичар, община
Момчилград, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7146
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Хазел Бекир Ибрям,
наследник на Бекир Mахмудов Aхмедов, с адрес:
с. Птичар, община Момчилград, област Кърджа-
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ли, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 1.70, намиращ се в землището на с. Птичар,
община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7147
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ембие Бекир Хаджимехмед,
наследник на Бекир Mахмудов Aхмедов, с адрес:
Момчилград, ул. Кирил и Методий 3, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 1.70, намиращ се
в землището на с. Птичар, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7148
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ана
Асенова Романова, наследник на Бекир Mахмудов
Aхмедов, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 1.70, намиращ се
в землището на с. Птичар, община Момчилград,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7149
136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Соня Симеонова Демирева, наследник на Исмаил Емин Исмаил, с
адрес: с. Горско Дюлево, община Джебел, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 0.218, намиращ се в землището на
с. Рогозари, община Джебел, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7150
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Емин
Тасим Мехмед за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 0.219, намиращ
се в землището на с. Рогозари, община Джебел,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7151
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Арзъ Юсеин Ахмед, наследник на Ташо
Асенов Манолов, с адрес: с. Горско Дюлево, област
Кърджали, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот № 10.412, намиращ се в землището на
с. Илийско, община Джебел, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7152
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Нина Момчилова Маринова, наследник на Мехмед
Юсуфов Мурадов, с адрес: с. Самодива, община
Кирково, област Кърджали, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 10.93, намиращ се в землището
на с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7153
140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
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над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Мехмед Мюмюн Хабиб, наследник на Мехмед Юсуфов Мурадов, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 10.93, намиращ се в землището на
с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7154
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кита Андреева Радославова, наследник на Ибрям Юсеинов Юсеинов, с
адрес: с. Карагеоргиево, община Айтос, област
Бургас, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581
от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 10.13, № 10.150, № 10.127, намиращи
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7155
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Христова Ясенова, наследник
на Ферище Хасан Реджеб, с адрес: Момчилград,
ул. Братя Миладинови 18, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 10.349, намиращ
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7156
143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
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и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир Алипиев Младенов, наследник
на Ферище Хасан Реджеб, с адрес: Момчилград,
ул. М. войвода 7, вх. А, ет. 1, ненамерен на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 10.349, намиращ
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7157
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ферище Феим Реджеб, наследник на
Ферище Хасан Реджеб, с адрес: с. Метличина,
Махала Метличина 4, община Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г.
и Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
№ 10.349, намиращ се в землището на с. Брегово,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7158
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фикри Халил Реджеб, наследник на
Ферище Хасан Реджеб, с адрес: гр. Джебел,
ул. Георги Бенковски 21, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
са отчуждени части от имот № 10.349, намиращ
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7159
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146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюнай Ахмед Хасан,
наследник на Хасан Сюлейман Хасан, с адрес:
Момчилград, ул. Гюмюрджинска 67, вх. А, ет. 2,
ап. 5, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 10.143, намиращ се в землището на с. Брегово,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7160
147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Сали
Юсеин Мюмюн, наследник на Юлиян Таков Таков,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 10.41, намиращ се в землището
на с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7161
148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Такова Емилова,
наследник на Юлиян Таков Таков, с адрес: Момчилград, ул. Сан Стефано 6, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 10.41, намиращ се в землището на с. Брегово,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7162
149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюлюзар Юсеин Дурмуш, наследник на Юлиян Таков Таков, с адрес:
с. Самодива, махала Летовница 30, община Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 10.41, намиращ се в землището на с. Брегово,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7163
150. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фахри Хасан Мюмюн,
наследник на Юли ян Таков Таков, с адрес:
гр. Кърджали, жк Възрожденци 93, вх. А, ет. 3,
ап. 7, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 10.41, намиращ се в землището на с. Брегово,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7164
151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Съби Асенов Таков,
наследник на Юлиян Таков Таков, с неизвестен
адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 10.41, намиращ
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7165
152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сълза Минчева
Емилова, наследник на Минчо Смилов Смилов,
с адрес: гр. Мадан, ул. Христо Ботев 16, ап. 9,
област Смолян, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 10.92, намиращ се в землището на
с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7166
153. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Айше
Реджеб Емурла, наследник на Емурла Салимов
Емурлов, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
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което са отчуждени части от имоти с № 10.137,
№ 10.140, № 10.252, намиращи се в землището на
с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7167
154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Улви Алиосман Юсуф,
наследник на Юсеин Бекиров Османов, с адрес:
с. Островец, община Кирково, област Кърджали, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 10.19, намиращ се в землището на с. Кърчовско,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7168
155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Селвер Сали Дурмуш,
наследник на Садък Мюмюнов Дурмушев, с адрес:
с. Върбен, махала Вранево 31, община Кирково,
област Кърджали, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 10.20 и № 10.22, намиращи се
в землището на с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7169
156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фикрет Ахмед Дурмуш, наследник на Садък Мюмюнов Дурмушев,
с адрес: с. Върбен, махала Вранево 41, община
Кирково, област Кърджали, ненамерен на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 10.20 и № 10.22, намиращи се
в землището на с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7170
157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сабахатин Ахмед Дурмуш, наследник на Садък Мюмюнов Дурмушев,
с адрес: с. Върбен, махала Вранево, община Кирково, област Кърджали, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 10.20 и № 10.22, намиращи се
в землището на с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7171
158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Сюлейман
Мандаджъоглу, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 10.21, намиращ се
в землището на с. Кърчовско, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7172
159. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хасан Халиибрям Аптула,
наследник на Дурмуш Ибрямов Ибишев, с адрес:
гр. Кърджали, жк Възрожденци 37, вх. А, ет. 2,
ап. 5, преместен от адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 16.7, намиращ се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7173
160. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ахмед Мехмед Юсуф, наследник на Мехмед Юсуф
Исмаил, с адрес: с. Върбен, община Кирково,
м. Зорница, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 16.19, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7174
161. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – п рео т коси ра не, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сами Мюмюн
Халилибрахим, наследник на Реджеб Мехмед
Халибрахим, с адрес: Момчилград, ул. Капитан Петко войвода 28, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 16.55, намиращ се в землището
на с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7175
162. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ембие Сали Емен, наследник на
Сали Хюсеинов Хасанов, с адрес: гр. Кирково,
ул. Старейшино 35, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени
части от имоти с № 16.58 и № 16.199, намиращи
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7176
163. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Петкова Димитрова, наследник на
Мехмед Мусов Хасанов, с адрес: с. Лозенградци,
община Кирково, област Кърджали, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които
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са отчуждени части от имот № 16.90, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7177
164. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Митко Петков Димитров, наследник
на Мехмед Мусов Хасанов, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот № 16.90, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7178
165. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сабри Али Хасан, наследник на Мехмед
Мусов Хасанов, с адрес: Момчилград, ул. Сан
Стефано 10, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511
от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот № 16.90, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7179
166. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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Юсуф Сали Али, наследник на Али Алиев Алиев,
с адрес: с. Върбен, община Кирково, м. Масларово, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 511 от
17.07.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 16.164, намиращ се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7180
167. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юмю Тасим Ахмед, наследник на Тасим
Юсеин Хасан, с адрес: с. Островец, ул. Шипка 4,
община Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г. и Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с които са отчуждени
части от имоти с № 16.200 и № 16.240, намиращи
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7181
168. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Джемине Тасим Хасан, наследник на
Тасим Юсеин Хасан, с адрес: с. Брегово, махала
Брегова 40, община Кирково, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г. и Решение
на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 16.200 и
№ 16.240, намиращи се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7182
169. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Севгюл Юсеин Хасан,
наследник на Расим Реджеб Хасан, с адрес:
с. Върбен, махала Масларово 17, община Кирково, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 16.238, намиращ се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7183
170. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мюмюн
Мустафа Садула за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 16.432, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7184
171. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хасан Хасанов Мюмюнов, наследник на Селвер
Хасанова Халибрямова, с неизвестен адрес в
Турция, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 16.201, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7185
172. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емине Халибрям Хасан, наследник на Селвер
Хасанова Халибрямова, с адрес: с. Самодива,
община Кирково, област Кърджали, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 511 от 17.07.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 16.201, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
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област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7186
173. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Мартинова
Христова, наследник на Али Мехмедалиев Билялов, с адрес: с. Слънчоглед, № 123, община
Джебел, област Кърджали, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 16.463, намиращ се в землището
на с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7187
174. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Къймет Назъм Ахмед,
наследник на Али Мехмедалиев Билялов, с адрес: с. Широко поле, община Кърджали, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 16.463, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7188
175. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Несибе Кязим Махмуд,
наследник на Али Мехмедалиев Билялов, с адрес:
с. Старово, община Кирково, махала Ковачева
14, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 16.463, намиращ се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7189
176. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюлюзар Д жемил
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Садулла, наследник на Хабиб Хюсеин Хабиб, с
адрес: с. Първица, община Кирково, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 16.625, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7190
177. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Димитрова
Дачева, с адрес: с. Априлци, ул. Ну 42, община
Кирково, област Кърджали, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени
части от имот № 10.103, намиращ се в землището
на с. Първица, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7191
178. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мустафа Юсуф Юсуф, наследник на Юсуф Мюмюнов
Юсуфов, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 581 от 04.08.2014 г., с което
са отчуждени части от имот № 12.24, намиращ се
в землището на с. Хаджийско, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
7192
179. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мехмед Юсуф Юсуф,
наследник на Юсуф Мюмюнов Юсуфов, с адрес:
с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
№ 12.24, намиращ се в землището на с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7193
180. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
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до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране и на
обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“
от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка
„Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 – нови
пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване
и стабилизиране на пътни участъци с проблемни
геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над р. Върбица, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мехмед Юсеин Осман, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 506, вх. Б, ет. 3,
ап. 30, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 581 от
04.08.2014 г. и Решение на Министерския съвет
№ 511 от 17.07.2014 г., с които са отчуждени части
от имот № 10.142, намиращ се в землището на
с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7194
181. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Людмила Христова
Чаушева, наследник на Кязим Юсуф Хасан, с
адрес: с. Самодива, община Кирково, област
Кърджали, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 581 от 04.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот № 11.184, намиращ се в землището на
с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
7195
128. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за улична канализация, минаваща през имот с идентификатор 04279.38.53
(селскостопански, горски, ведомствен път) по
кадастралната карта на Благоевград от имот
с идентификатор 04279.38.67, местност Ку ри
дере – Ш.22, по кадастралната карта на Благоевград до съществуваща улична канализация
по бул. Пейо Яворов, Благоевград, като свързването се осъществи с подземен хоризонтален
сондаж и без да се нарушава конструкцията на
изградената велоалея. 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.
7335
8. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12
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ПЗРЗСПЗЗ, назначена със заповед № 2709 от
7.10.2013 г. на кмета на общината, e приела
проекти за изменение плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 2 от 25.04.2014 г. и с протокол № 3 от
27.06.2014 г., както следва: 1. за промяна на
регистъра към ПНИ, за НПИ № 167.1153 по
плана на с. о. Каптажа, землище с. Изворище,
община Бургас; 2. за промяна на регистъра
към ПНИ, за НПИ № 502.16 по плана на с. о.
Трите кладенчета, землище с. Изворище, община Бургас; 3. за промяна на регистъра към
ПНИ, за НПИ № 504.112 и НПИ № 504.113 по
плана на м. Погребите, землище кв. Банево,
община Бургас; 4. за промяна на регистъра към
ПНИ, за НПИ № 506.23 по плана на м. Батака, землище с. Твърдица, община Бургас; 5. за
изменение на плана и регистъра към ПНИ, за
НПИ № 501.933 по плана на с. о. Острица 2,
землище кв. Банево, община Бургас; 6. за промяна на плана и регистъра към ПНИ, за НПИ
№ 119.374 по плана на м. Каменица, землище
кв. Меден рудник, гр. Бургас; 7. за промяна
на регистъра към ПНИ, за НПИ № 143.368 по
плана на с. о. Лозницата, землище гр. Българово, община Бу ргас. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета
на общината. Проектите са на разположение в
стая 401, Община Бургас.
7344
14. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересовани т е, че в общ инската а дм инис т ра ц и я е
постъпил проект за изменение на подробния
устройствен план – плана за улична регулация
на улица от о.т. № 370 и о.т. 367 (част от улица
Охрид) по съществуващите намясто имотни
граници и изменението на плана за регулация
за УПИ № II-2596, № ХI-2596, № V-2595, № VI2595, № VII-2594 и № VIII-2594 в квартал 17
и за УПИ № I-2582, ХIII-2583, № ХХIV-2584 и
№ II-2585 в квартал 135 по плана на гр. Костинброд. Проект ът е изложен във входното
фоайе на таблото за съобщения в сградата на
общинската администрация – Костинброд, ул.
Охрид 1, и на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7374
15. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе 20 kV, трасета на
водопровод и газопровод до поземлени имоти
№ 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438 и 4439 по
кадастралния план на гр. Костинброд, които преминават през поземлени имоти № 233039 – път
II клас, и поземлени имоти № 000248, № 000025,
0 0 0 2 4 6 – по лс к и п ът и щ а , в з ем л и щ е т о н а
гр. Костинброд. Планът се намира в сградата

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

на общинската администрация – Костинброд,
ул. Охрид 1, ет. 3, стая № 35, и е публикуван
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7375
5. – Община Нови пазар, област Шу мен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на част от ул. 2-ри
юни и ул. 3-ти март, квартали 79, 84, 85, 87 и
88, по плана на гр. Нови пазар, който е изложен
в стая 404 на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
7342
6. – Община Нови пазар, област Шу мен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
улична регулация (ПУР) на предвидена проектна
улица с ширина 6 м от ул. Люти брод между кв.
192 и 196 по плана на гр. Нови пазар, който е
изложен в стая 404 на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
7343
37. – Община Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границата
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовни води и външно електрозахранване – ниско
напрежение, за обект „Пет малкоетажни къщи
за настаняване на туристи“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението
на земеделска земя за собствени неземеделски
нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.22.167, местност Прогоно, зем
лище Сапарева баня, в следния териториален
обхват, поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.22.167 и 65365.21.273 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня. Проeктът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол
по с т рои т елс т во т о“ п ри Общ и на С а парева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ересу ва н и т е л и ца могат да п регледат
проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината.
7349
10. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
обект: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на подземен водопровод за питейна вода, започващ от шахтов кладенец в ПИ
№ 55018, минаващ през ПИ с № 55017, 55021 и
1160 (р. Ябланишка) и завършващ в резервоар в
собствения є ПИ № 55002 в м. Лъките от КВС
на с. Ябланица, Софийска област. Проектът е
изложен в общинската администрация – Своге,
дирекция „УРТ“, справки по него могат да се
правят всеки работен ден от седмицата в рамките
на работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ по проекта заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания до кмета на общината в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7376
15. – Община Силистра на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
„ПУП – ПП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имот
№ 00895.118.17 по КК и КР на с. Айдемир, намиращ се в местността Бешевица, с. Айдемир,
община Силистра“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестнтик“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
кметство с. Айдемир, община Силистра, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
7385
26. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
з-ще гр. Черноморец, община Созопол, област
Бургас, за обект: „Уличен водопровод ПЕВП
∅ 90 за водоснабд я ва не за позем лен и мо т
№ 81178.5.163 (идентичин с УПИ VІІ-5163)“ в
м. Аклади, з-ще гр. Черноморец. Водопроводът
започва от съществуващ водопровод от гр. Черноморец и преминава по новопроектирана улица
североизточно от града до нос „Таласакра“ с трасе
и сервитут в обхват на част от поземлени имоти:
№ 81178.5.163, № 81178.501.592, № 81178.501.593,
№ 81178.501.32, № 81178.5.426, № 81178.5.302,
№ 81178. 5.3 01, № 81178. 5.427, № 81178. 5.32 5,
№ 8117 8 . 5. 6 , № 8117 8 . 5. 311 , № 8117 8 . 5. 31 3 ,
№ 81178. 5. 314, № 81178. 5. 315, № 81178. 5. 317,
№ 81178.5.316, № 81178.5.318 и № 81178.5.163 в
м. Аклади, землище гр. Черноморец, община
Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
7383
69. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод
за поземлен имот (ПИ) с идентификационен
№ 04738.51.44 по кадастралната карта на зем
лище с. Богомилово, община Стара Загора, за
нуж дите на „Интерра Дивелопментс“ – ООД.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
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.
7332
21. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП – ППР (план за промяна
на регулацията) на УПИ І, УПИ ХІІІ, УПИ
ХІV и УПИ ХV – кв. 35, и план за застрояване
(ПЗ) на УПИ ХІV-269, 271, кв. 35 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинска администрация гр. Шабла
(Техническа служба), стая 105.
7384

СЪДИЛИЩА
12. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през декември 2014 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2944/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1321/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Континвест“ – ООД, чрез
адвокат Иван Илиев, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 2Д, срещу „Търговско логистичен комплекс Г.О.“ – АД, чрез адвокат Мария Найденова
Абрашева, София, бул. Витоша 90, ет. 6.
Второ гражданско отделение, 3518/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Андонина Иванова Владиславова чрез
адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 12; Владислава Ханс Янчева чрез
адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 12; Иванка Ханс Владиславова чрез
адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова
2, ет. 3, офис 12; Галя Ханс Владиславова чрез адвокат Николай Диков, Плевен, ул. Катя Попова 2,
ет. 3, офис 12, срещу „Сити Марк“ – ООД, София,
ул. Костур 4.
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Второ гражданско отделение, 3805/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
94/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Костадинов Козарев чрез
адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2; Мария Илиева Козарева чрез адвокат
Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг
2; Катя Димитрова Козарева чрез адвокат Иван
Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2; Василка
Благова Малчева чрез адвокат Иван Църцаров,
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2; Илия Димитров
Малчев чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик,
ул. Хан Омуртаг 2; Цветан Димитров Малчев
чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2; Цветанка Костадинова Пърцакова
чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан
Омуртаг 2; Георги Лазаров Пърцаков чрез адвокат
Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2,
срещу „Селект туризъм“ – ЕООД, София, ул. Панорамен път 24Е, и трета страна „Орфей клуб
Уелнес“ – АД, Пловдив, бул. Христо Ботев 27А;
„Евроконсулт Инвестмънт“ – ЕООД, Пловдив,
бул. Христо Ботев 27А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2769/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6235/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „В. А. В. Консултанти“ – ЕООД,
чрез адвокат Ирина Ковачева, София, ул. Алабин
48, съдебен адрес, срещу Цветелина Григорова
Зафирова чрез адвокат Иван Цицелков, София,
ул. Лавеле 16, ет. 7, ап. 707.
Трето гражданско отделение, 3177/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
717/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Община Върбица, Върбица, ул. Септемврийско
въстание 40, срещу Шермин Ахмед Север чрез
адвокат Светозар Петков, Шумен, ул. Съединение
68Б, ет. 1, ап. 20.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 4590/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 402/2013
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис
Трети 136, срещу Десислава Славчева Русанова
чрез адвокат Михаил Добрев, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 4615/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1221/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Росица Симеонова Захариева чрез
адвокат Вилиана Цонева, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 46А, ет. 1, ап. 1; Светлозара Симеонова
Захариева чрез адвокат Вилиана Цонева, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 46А, ет. 1, ап. 1, срещу
Владимир Иванов Митев чрез адвокат Елка Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119,
ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 317/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
268/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кентавър 2“ – ООД, с управител
Георги Бекирски чрез адвокат Елка Пороминска,
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София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 446, срещу
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис Трети 136.
Първо търговско отделение, 2178/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
944/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ – ЕАД,
чрез адвокат Веселина Карастоянова, София, ж.к.
Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, срещу
Комисията за защита на потребителите чрез адвокат
Христо Трендафилов, София, ул. П. Р. Славейков
4А, ет. 3, стая 311.
НА 1.12.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5331/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1433/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мария Стоянова Загорска чрез адвокат
Кети Стефанова Бозукова-Пеев, Сливен, ул. Йосиф
Щросмайер 4, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество,
София, ул.��������������������������������������
 �������������������������������������
Георги С.����������������������������
���������������������������
Раковски 112,��������������
�������������
и контролираща страна Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1436/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2013 по описа на Окръжен съд Разград, подадена
от Стефка Тодорова Петкова чрез адвокат Иводор
Цанев, Разград, ул. Цар Асен 10, вх. Б, ет. 1, офис
12, срещу Наталия Райчева Данаилова чрез адвокат
Христина Райчева, Пловдив, ул. Свети Климент
2А, ет. 2, офис 5; Сълзица Атанасова Йовчева,
Разград, ул. Марица 9.
НА 2.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4090/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1056/2013 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Община Перник, Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, район „Илинден“, ул. Цар
Симеон 330.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 457/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13731/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Татяна Костадинова Зашкева-Япракова
чрез адвокат Мария Тодорова, София, бул. Вл.
Вазов, бл. 208, ап. 9Б; Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, София,
бул. Цар Освободител 7.
Трето гражданско отделение, 3219/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2; Цветанка
Стойчева Георгиева, Русе, ул. Александровска 80,
срещу „Кемобау Интернационал“ – ООД, чрез
адвокат Рени Енчева Стефанова, Русе, ул. Тодор
Александров 7, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 3346/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9419/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лиляна Пейчева Маркова чрез адвокат
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Георги Сланчев, София, ул. Марко Балабанов 4А,
ет.���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
3 – 5, срещу Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, и страна Столична
община, София, ул. Московска 33;�������������
������������
Столична община, район „Триадица“, София, ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2850/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3815/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Медицински университет – гр. Пловдив, чрез пълномощник Борис Лозанов, Пловдив,
бул. Васил Априлов 15А, срещу Владимир Руменов
Илиев чрез адвокат Недялка Власакиева Печева,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 869/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3230/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Атанас Стойчев Йорданов, София, ул. Бистрица
9, ет. 2, офис 4, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 1012/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
490/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу „Строителство България“ – ЕООД (в несъстоятелност),
с особен представител адвокат Иван Вулджев,
София, ул. Цар Асен 10; Симеон Хубенов Хад жиев
чрез адвокат Десислава Добрева, София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1175/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
649/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Руска Стоянова Димитрова, Раднево,
ул. Митьо Станев 15, вх. Г, ет. 6, ап. 18, срещу „Токуда Банк“ – АД, София, ул. Георг Вашингтон 21.
Второ търговско отделение, 1624/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3163/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу Златко Симов Каменов чрез адвокат Марина Едрева, София,
ул. Братя Миладинови 12, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2976/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3254/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Величка Димитрова Пандурска,
Крупник, ул. Лев Писарев 18, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2; Петър Стефанов
Златков, Крупник, ул. Георги Митров 5.
Второ търговско отделение, 3351/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2013
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Здравец Тур“ – ООД, чрез адвокат Георги Николов,
Добрич, бул. Добружда 28, ет. 1, стая 101, срещу
„Варна холидейс“ – ЕООД, чрез адвокат Младен
Попов, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2.
Второ търговско отделение, 3701/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 475/2013
по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от „Ти Би Ай лизинг“ – ЕАД, София, ул. Димитър
Хаджикоцев 52 – 54, ет. 2, срещу „Хлебопекарни
Христови“ – АД, чрез адвокат Тодор Миланов,
София, ул. Братя Миладинови 16, ет. 3, ап. 5.
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Второ търговско отделение, 4123/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Росстрой“ – ЕООД, Враца, ул. Демокрация 2,
ет. 2, ап. 7, срещу Община Криводол, Криводол,
ул. Освобождение 13.
НА 3.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1787/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
289/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Мери Георгиева Костова чрез адвокат
Николай Кожухаров, Бургас, ул. Шейново 9, вх. А,
ет. 3; Община Созопол чрез адвокат Виржиния
Караджиян, Бургас, ул. Възраждане 28, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1673/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2487/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „ВИ ДЖИ ЕФ“ – ООД, представлявано
от Владимир Кабадозов – управител, чрез адвокат
Свилена Димитрова, София, бул. Цар Борис Трети
№ 85, ет. 1, ап. 2, срещу Тодор Кръстев Петров
чрез адвокат Стефан Георгиев Йовков, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 15, ет. 1.
НА 4.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1582/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
597/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Станислав Василев Георгиев, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 322, вх. В, ет. 7, ап. 19; Людмил Василев Георгиев, Радомир, ул. Земеделска 13, срещу
Георги Василев Георгиев чрез адвокат Благойка
Божкова, Радомир, пл. Свобода 10; Елена Никова
Георгиева чрез адвокат Благойка Божкова, Радомир, пл. Свобода 10.
НА 4.12.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6875/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
938/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Даниела Серафимова Арнаутска, Благоевград, ул. Дойран 2, ет. 3, ап. 6, срещу „Стархо
Со“ – ЕООД, чрез адвокат Михаела Аршинкова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис
3; и трета страна Румен Кирилов Перчеклийски,
Благоевград, ж.к. Запад 55, ет. 6, ап. 34.
Четвърто гражданско отделение, 4297/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3037/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ангелина Йорданова Петрова чрез адвокат
Ренета Христова, Варна, бул. Владислав Варненчик 79, срещу Емилия Веселинова Гендова чрез
адвокат Катя Русева, Варна, ул. Христо Самсаров
43, ет. 1; Анна Веселинова Гендова, Аксаково,
ул. Ал. Павлович 4; Стоян Радославов Гърков,
Варна, ул. Девня, бл. 9, вх. А, ет. 3, ап. 9; Милица
Валериева Петрова, Трявна, ул. Патриарх Евтимий
93, вх. В, ет. 5, ап. 14.
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НА 8.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 854/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Красимир Борисов Костадинов, Добрич,
ул. Христо Ботев 81, ет. 1, срещу „Корн“ – ЕООД,
с управител Ангел Василев Табаков, Добрич,
ул. Поп Богомил 14.
Първо търговско отделение, 2879/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Веселин Иванов Колев чрез адвокат
Петранка Янева, Казанлък, ул. Генерал Гурко 22,
срещу Спас Пенев Маринов чрез адвокат Момчил
Йондров, Варна, ул. Жолио-Кюри 33, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2947/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
883/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Актива Приват“ – ООД, с управител
Юлия Тенчева Тенева-Шишкова чрез адвокат Георги
Стойчев, София, бул. Княз Ал. Дондуков 13, ет. 2,
срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с
изпълнителен директор инж. Ганчо Йовчев Тенев,
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3.
Първо търговско отделение, 2952/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3036/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с
изпълнителен директор Стефан Апостолов чрез адвокат Весела Иванова, София, ул. Г. С. Раковски 140,
срещу „Ловеч Пропъртис Мениджмънт“ – ООД,
с управител Петко Игнатов Петков чрез адвокат
Христо Копаринов, София, бул. Цариградско шосе
139, служ. вх. 2, ет. 4.
Първо търговско отделение, 3437/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стойо Стоянов Рачев чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1,
срещу Калин Тодоров Генов чрез адвокат Елка
Неделчева Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 4224/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3604/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Миленката груп“ – ЕООД, с управител
Петьо Христов Петков чрез адвокат Владимир
Иванов Каменов, София, ул. Марко Балабанов 4;
„Милвес ПМ“ – ЕООД, с управител Петьо Христов
Петков чрез адвокат Владимир Иванов Каменов,
София, ул. Марко Балабанов 4; Петьо Христов
Петков чрез адвокат Владимир Иванов Каменов,
София, ул. Марко Балабанов 4, срещу „Хипо Алпе
Адриа Лизинг“ – ООД, чрез адвокат Ивайло Костов, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. Б.
Първо търговско отделение, 2152/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1376/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Ливи инженеринг“ – ООД, с управител Лъчезар Иванчев чрез адвокат Петър Юруков,
Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4, Център
Легис, офис 4 – 4Б, срещу „Банка ДСК“ ЕАД,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 6.
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НА 8.12.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2736/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3937/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трансимпекс“ – АД, с изпълнителен
директор Лазар Василев Василев, София, ул. Продан
Таракчиев 10, срещу Министерството на финансите чрез адвокат Ася Тодорова, София, ул. Г. С.
Раковски 102; Агенция „Митници“ чрез адвокат
Десислава Йорданова, София, ул. Г. С. Раковски 47.
Първо търговско отделение, 2739/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
306/2012 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Булкон – Х 2006“ – ЕООД, с
управител Дамян Христов Христов чрез адвокат
Ваня Толева, София, ул. Шести септември 33, ет. 1,
срещу „Мултипринт“ – ЕООД, с управител Радослав Игнатов Владев, Велико Търново, ул. Ниш 5.
Първо търговско отделение, 3320/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Недялко Димчев Чандъров,
София, ул. Георги Бенковски 3, срещу Мехмед
Хасан Хюсеин чрез адвокат Десислава Йовчева,
София, ул. Бистрица 9, офис 4; Рефие Хюсеин
Хюсеин чрез адвокат Десислава Йовчева, София,
ул. Бистрица 9, офис 4; Зинеб Хюсеин Сабри чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица
9, офис 4; ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“
с изпълнителен директор Румен Янчев, София,
ул. Позитано 5, и трета страна Назим Расим Назиф,
Бургас, ул. Затвора Бургас.
Първо търговско отделение, 3557/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3828/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Албена Илиева Павлова чрез адвокат
Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А,
партер; ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Илиев,
Абланица, бул. Джеймс Баучер 87.
Първо търговско отделение, 3612/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3387/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Орач“ – ООД, чрез адвокат Антония
Максимова, София, ул. Хаджи Димитър 19, ет. 1,
ап. 2; ЗАД „Булстрад ВИГ“ чрез адвокат Ирина
Стоева, София, ул. Сан Стефано 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 3881/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2830/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗАД „Алианц България“ – АД, с изпълнителен директор Пламен Йорданов Ялъмов
чрез адвокат Анелия Димитрова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3, срещу Александър Венциславов
Евтимов чрез адвокат Диана Димитрова, София,
ул. Лавеле 32, ет. 5, офис 5.
Първо търговско отделение, 3977/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1033/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Мото Пфое“ – ЕООД, с управител Атанас Иванов Фурнаджиев чрез адвокат Тихомир
Василев, София, ул. Граф Игнатиев 1, ет. 2, ап. 6,
срещу Росица Костадинова Ангелова чрез адвокат
Наталия Кирилова, Бургас, ул. Цар Асен 26, ет. 1.
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Първо търговско отделение, 4121/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4172/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Община Костинброд чрез адвокат Георги Янев,
Костинброд, ул. Св. Георги Победоносец 6, срещу
„Скидис – 90“ – ЕООД, с управител Симеон Тошев
чрез адвокат Пенка Петрова, София, ул. Калоян
8, ет. 2, офис 9.
НА 9.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 612/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
309/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Петър Ченков Ченков чрез адвокат
Николай Кунев, Варна, ул. Драгоман 43; Веселина
Николова Ченкова чрез адвокат Николай Кунев,
Варна, ул. Драгоман 43; Деница Петрова Ченкова
чрез адвокат Николай Кунев, Варна, ул. Драгоман
43; Санта Петрова Ченкова чрез адвокат Николай
Кунев, Варна, ул. Драгоман 43, срещу Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество – ТД
Варна, чрез процесуален представител Павлинка
Иванова Гунчева, Варна, ул. Алеко Константинов
17, ет. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3780/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, чрез
адвокат Валери Иванов, Враца, ул. Димитраки
Хаджитошин 17, ет. 1, срещу Любомир Илиев Ганев чрез адвокат Стефан Красимиров Стефанов,
Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 19.
Второ търговско отделение, 3961/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4031/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Адвокатско дружество „Зжингов,
Гугински, Кючуков и Величков“ чрез адвокат
Симеон Симеонов, София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4, срещу „Агро Гранд – БГ“ – ЕООД,
чрез адвокат Марина Емилова Николова, София,
ул. Царибродска (Никола Шопов) 144, ет. 3, ап. 6.
Второ търговско отделение, 4117/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 69/2013
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Юнион корект“ – АД, чрез адвокат Людмила
Колева, Варна, ул. Феликс Каниц 32, партер, адвокатска кантора, срещу Димитър Петров Стефанов
чрез адвокат Маргита Тодорова, Варна, ул. МарияЛуиза 24, вх. А, ет. 1.
Второ търговско отделение, 4295/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 143/2013
по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „ПроКредит Банк“ – АД, Плевен, ул. Иван
Вазов 11, срещу „ЧЗС – Губерков“ – ЕООД, чрез
адвокат Лиляна Златкова Владова, Велико Търново, ул. България 1; „Търново – МЕС“ – ЕООД,
чрез адвокат Лиляна Златкова Владова, Велико
Търново, ул. България 1.
НА 10.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1605/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4025/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Даниел Митьов Димов, действащ
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като ЕТ с фирма „Глобал Билд – Даниел Димов“
чрез адвокат Найден Тодоров Найденов, София,
ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, срещу Григор Борисов
Митрев, действащ като ЕТ с фирма „Гримит – Григор Митрев“ чрез адвокат Илиян Шопов, София,
бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5.
Второ търговско отделение, 2700/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 21/2013
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
Христо Христов Христов, Провадия, ул. Светослав
Обретенов 10, срещу Владимир Борисов Георгиев,
Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6.
НА 11.12.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2988/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Тони Живков Ефтимов чрез адвокат Галя
Попова, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 104; Ромео Живков Евтимов чрез адвокат Галя Попова,
София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 104, срещу Славчо
Методиев Бонев чрез адвокат Анжела Асенова,
Перник, ул. Търговска 42; Благородка Методиева
Бонева чрез адвокат Анжела Асенова, Перник,
ул. Търговска 42; Елена Методиева Манова чрез
адвокат Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска
42; Валентина Асенова Славова чрез адвокат Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42; Надежда
Асенова Йорданова чрез адвокат Анжела Асенова,
Перник, ул. Търговска 42; Николай Асенов Иванов
чрез адвокат Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42; Йордан Асенов Иванов чрез адвокат
Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42.
Трето гражданско отделение, 3435/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Спаска Любенова Дулчева чрез адвокат
Християн Христов, Добрич, ул. Екзарх Йосиф
Първи 3, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратурата на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2857/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2013 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Иван Петков Драгостинов чрез
адвокат Иван Иванов, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, кантора 407, срещу „Първа Инвестиционна Банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
Първо търговско отделение, 3118/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
263/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Вики Инвест“ – ООД, с управител
Мария Минчева Гюрджийска, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 42, срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, кв. Победа,
ул. Генерал Владимир Вазов 3.
Първо търговско отделение, 3734/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3575/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Главболгарстрой“ – АД, София, ул. Дамяница
3 – 5, срещу „Феста Хотели“ – АД, чрез адвокат
Миглена Пенева, София, ул. Парчевич 27.
6969
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от Атанас Сотиров Сотиров,
Иванка Иванова Сотирова, Евгения Цветкова
Костадинова, Методи Андонов Попов, Илияна
Иванова Кордева, Георги Атанасов Кордев, Антон
Методиев Попов, Сотир Атанасов Сотиров, Любомира Иванова Динчева, Бончо Събков Йорданов,
Веселка Любомирова Динчева, Спас Димитров
Иванов, Ина Антонова Попова, Василка Методиева Димова, Тихомир Розалинов Трифонов, Васил
Дамянов Джунев, Ралица Алексиева Комсалова,
Цветан Романов Цветков и Димитър Георгиев
Димитров, всички от Пазарджик, подадена от
адв. Магдалена Сотирова Попова – АК – гр. Пазарджик, против Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Пазарджик в
частта є на чл. 49, т. 8 от същата, изменена с
решение № 6 от 4.02.2010 г., взето с протокол № 1
на ОбС – гр. Пазарджик. По жалбата е образувано
адм. дело № 844 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2014 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.11.2014 г. от 11 ч.
7372
Бу р г ас к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че
е образувано гр. д. № 2264 по описа на съда
за 2013 г. по предявено на 22.11.2013 г. мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество – гр. Бургас, с
правно основание по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД,
с цена на иска – 130 913,34 лв., срещу Слави
Стоилов Тодоров, Зоя Асенова Тодорова и Михаил Славов Тодоров за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
130 913,34 лв., като цената на иска е формирана
съответно: по чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
от закона – 70 413,34 лв., и по чл. 9 във връзка
с чл. 4, ал. 1 от закона – 60 500 лв.:
1. Самостоятелен обект в масивна жилищна
сграда, строяща се според одобрени строителни
книжа в Бургас в урегулиран поземлен имот
XXI-4, в кв. 141 по плана на ж.к. Меден рудник
в град Бургас, с площ на целия УПИ 1198 кв. м и
при граници: улица, УПИ XXII-4, УПИ XVIII-2,
УПИ XIX-27 и УПИ XX, а именно: самостоятелен
обект във вход Б на сградата, с предназначение
на обекта – жилище, разположен на трети надземен (втори жилищен) етаж, обозначен като
апартамент 31, с площ 90,87 кв. м, състоящ се
от дневна с кухненски бокс, две спални, баня,
тоалетна, склад, коридор и тераса, при граници:
от изток – апартамент 30, от запад – апартамент
32, от север – коридор и стълбище, от юг – външен
зид, ведно със съответстващите 2,535 %, равняващи се на 15,75 кв. м идеални части от общите
части на сградата и съответстващия процент от
правото на строеж върху поземления имот. Имотът е с идентификатор 07079.653.228.1.31 съгласно
скица на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – Бургас, № 19375 от 16.05.2013 г.,
собственост на Слави Стоилов Тодоров и Зоя
Асенова Тодорова.
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2. Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, ДК № А 6291 АН, година на производство – 1989 г., рама WVWZZZ31ZKB054199,
двигател № PR145323, закупен на 16.10.2001 г.,
собственост на Слави Тодоров.
3. Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, ДК № А 4010 КТ, година на производство – 2005 г., рама WVWZZZ3CZ6E121349,
двигател № ВМР041135, закупен на 13.12.2010 г.,
собственост на Слави Тодоров.
4. Недвижим имот в масивна жилищна сграда,
строяща се според одобрени строителни книжа
в Бургас в урегулиран поземлен имот XXI-4, в
кв. 141 по плана на ж.к. Меден рудник в град
Бургас, с площ на целия УПИ 1198 кв. м и при
граници: улица, УПИ XXII-4, УПИ XVIII-2,
УПИ XIX-27 и УПИ XX, а именно: самостоятелен обект във вход Б на сградата, в степен на
завършеност „груб строеж“, с предназначение
на обекта – жилище, разположен на четвърти
надземен (трети жилищен) етаж, обозначен като
апартамент 34, с площ 90,16 кв. м, състоящ се от
дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, склад, коридор и тераса, при граници: от
изток – апартамент 33, от запад – външен зид, от
север – коридор и стълбище, от юг – външен зид,
ведно със съответстващите 2,515 %, равняващи се
на 15,63 кв.м идеални части от общите части на
сградата и съответстващия процент от правото
на строеж върху поземления имот. Имотът е с
идентификатор 07079.653.228.1.34 съгласно скица
на Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър – Бургас, № 19376 от 16.05.2013 г., собственост
на Михаил Славов Тодоров.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 21.01.2015 г. от 13,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция по настоящото дело.
7351
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28 и сл. ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ обявява,
че по гр.д. № 1798/2013 г. по описа на ВОС,
гражданско отделение, е постъпило мотивирано
искане от КОНПИ с БУЛСТАТ 131463734 чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров с адрес
за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов
17, ет. 1, срещу Марин Руменов Маринов, Станислава Георгиева Маринова, двамата с адрес за
призоваване: Варна, ул. Отец Паисий 44, ет. 8,
ап. 124, и Джорджия Марин Маринова с адрес
Варна, ул. Македония 127, ет. 6, ап. 80, с което
ищецът на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ моли да
бъде постановено решение, по силата на което
да бъде отнето в полза на държавата следното
имущество на обща стойност 335 354,22 лв.:
На основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Марин Руменов Маринов и
Станислава Георгиева Маринова:
Апартамент № 124, намиращ се в жилищна
сграда във Варна, ул. Отец Паисий, бл. 9, вх.
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44, ет. 8, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалетна, дрешник, балкони и
входно антре, със застроена площ 87,35 кв. м,
при граници: от две страни ап. № 123, жилища
от вх. 42 и двор, ул. Отец Паисий, стълбище,
ведно с принадлежащото избено помещение
№ 28 с полезна площ 4,13 кв. м, при граници:
изба № 27, двор, изба № 29, коридор, както и
0,7595 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
попадащо в кв. 486, по плана на 13 микрорайон на гр. Варна, закупен с нотариален акт
№ 97, том III, вх. рег. № 3459, дело № 468 от
29.04.2008 г. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 100 802 лв.
Лек автомобил „БМВ“, модел „725ТДС“, ДК
№ В 4446 СТ, рама № WBAGE01Q80DH81020,
дата на първа регистрация 25.03.1996 г., закупен с договор за покупко-продажба на МПС от
25.03.2005 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 8000 лв.
Сумата 15 000 лв., представляваща внесена
сума на 17.09.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена
сума на 19.09.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова сметка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 18 000 лв., представляваща внесена
сума на 6.10.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 3000 лв., представляваща внесена
сума на 15.10.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена
сума на 24.10.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 3501 лв., представляваща внесена
сума на 1.12.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена
сума на 5.12.2003 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
С у мата 20 0 0 л в., п редс та вл я ва ща внесена су ма на 19.12.20 03 г. от Марин Ру менов
Мари нов по ба н кова сме т к а № 4 0 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
С у мата 40 0 0 л в., п редс та вл я ва ща внесена су ма на 28.01.20 04 г. от Марин Ру менов
Мари нов по ба н кова сме т к а № 4 0 030 01815
(BG84KOR P92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
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Сумата 4500 лв., представляваща внесена
сума на 6.02.2004 г. от Станислава Георгиева
Маринова по банкова смет ка № 40 030 01815
(BG84KORP92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
С у мата 450 0 л в., п редс та вл я ва ща внесена су ма на 16.02.2004 г. от Марин Ру менов
Мари нов по ба н кова сме т к а № 4 0 030 01815
(BG84KORP92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
С у мата 70 0 0 л в., п редс та вл я ва ща внесена су ма на 26.02.2004 г. от Марин Ру менов
Мари нов по ба н кова сме т к а № 4 0 030 01815
(BG84KORP92204003001801) в „Корпоративна
търговска банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена
сума на 4.02.2006 г. от Марин Руменов Маринов
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена
сума на 3.01.2007 г. от Марин Руменов Маринов
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена сума
на 16.01.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума
на 26.03.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 1000 лв., представляваща внесена
сума на 5.04.2007 г. от Марин Руменов Маринов
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена сума
на 20.04.2007 г. от Станислава Георгиева Маринова
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 3000 лв., представляваща внесена сума
на 11.10.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 1000 лв., представляваща внесена сума
на 16.10.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 3000 лв., представляваща внесена сума
на 17.10.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 7000 лв., представляваща внесена сума
на 22.10.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 1000 лв., представляваща внесена сума
на 24.10.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена сума
на 16.11.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена
сума на 4.12.2007 г. от Марин Руменов Маринов
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
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Сумата 7000 лв., представляваща внесена сума
на 13.12.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума
на 17.12.2007 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума
на 21.12.2007 г. от Станислава Георгиева Маринова
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 3000 лв., представляваща внесена сума
на 18.01.2008 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума
на 22.01.2008 г. от Станислава Георгиева Маринова
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 2000 лв., представляваща внесена сума
на 23.01.2008 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 5000 лв., представляваща внесена сума
на 20.02.2008 г. от Станислава Георгиева Маринова
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 4000 лв., представляваща внесена сума
на 21.02.2008 г. от Марин Руменов Маринов по
банкова сметка № BG33BGUS91601080085701 в
„Българо-американска кредитна банка“ – АД.
Сумата 20 000 лв., представляваща внесена
сума на 22.07.2008 г. от Марин Руменов Маринов
по банкова сметка № BG33BGUS91601080085701
в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.
На основание чл. 9 и 10 във връзка чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) – от Марин Руменов Маринов
и Станислава Георгиева Маринова:
Сумата 20 850,95 лв. от продажбата на акции
по нареждане за прехвърляне от 6.04.2011 г.
Сумата 4736 лв. от продажбата на акции по
нареждане за прехвърляне от 15.04.2011 г.
Сумата 11 830,90 лв. от продажбата на акции
по нареждане за прехвърляне от 14.06.2011 г.
Сумата 807,62 лв. от продажбата на акции по
нареждане за прехвърляне от 22.07.2011 г.
Сумата 15 225,75 лв. от продажбата на акции
по нареждане за прехвърляне от 5.08.2011 г.
Сумата 5000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Сеат“, модел „Ибиза“, ДК № В 7606
СС, рама № VSSZZZ6KZTR102544, дата на първа
регистрация: 2.01.1996 г., продаден с договор за
покупко-продажба от 14.04.2003 г.
На основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от ответника Джорджия
Марин Маринова:
Лек автомобил „Фолксваген“, модел „Поло“,
ДК № В 4446 КН, рама № WVWZZZ9NZ7D044013,
двигател № BUD175310, дата на първа регистрация:
28.02.2007 г., закупен с договор за покупко-продажба на МПС от 9.08.2012 г. Пазарната стойност
на автомобила към настоящия момент е 8600 лв.
Производството по гр.д. № 1798/2013 г. е насрочено в първо съдебно заседание на 25.03.2015 г.
от 14 ч.
7361
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18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Аеробик Европа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
сдружението на 10.12.2014 г. в 9,30 ч. в София,
ж.к. Лозенец, ул. Презвитер Козма 30, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението; 2. избор на управителен съвет; 3.
други. Регистрацията на членовете ще започне
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7368
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска федерация по
самбо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
12.12.2014 г. в 11 ч. в заседателната зала, ет. 5,
София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на отчет
за дейността на федерацията и на управителния
съвет за 2013 г. до 12.12.2014 г.; 2. вземане на решение за приемане на отчет за състезателите за
2013 г. до 12.12.2014 г.; 3. вземане на решение за
приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.
и бюджета на федерацията за 2014 г.; 4. вземане
на решение за приемане отчета на дейността на
председателя и зам.-председателя, освобождаване
от отговорност за 2013 г.; 5. вземане на решение
за одобрение на решенията на УС на федерацията за приемане на нови членове на федерацията
или изключването им. Регистрацията започва
в 10,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 32 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на сдружението. Поканват се
всички членове или техни упълномощени представители да присъстват.
7403
24. – Управителният съвет на „АРУКО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
членове и кандидати за членове на асоциацията
на редовно общо събрание на 15.12.2014 г. в 18 ч.
в 189-а аудитория на Софийския университет, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на асоциацията през 2014 г.;
2. финансов отчет; 3. избор на нов управителен
съвет и секретар; 4. приемане на нови членове;
5. обсъждане на бъдещата дейност на асоциацията; 6. разни.
7362
41. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните одитори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на ИВОБ на 15.12.2014 г. в 17 ч. в зала „Деси
слава“ на ресторант „България“, София 1000, бул.
Цар Освободител 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
представяне на програмата за дейността на ИВОБ
през 2015 г.; 3. приемане на бюджета на ИВОБ
за 2015 г.; 4. промяна на размера на годишния
членски внос през 2015 г.; 5. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
7402
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски ресурсен и информационен център – в ликвидация“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 20.12.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Бузлуджа 29,
ет. 2, офис 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на баланс към датата на приключване
на ликвидацията и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса; 2. обсъждане и приемане
на годишен отчет на ликвидатора; 3. вземане
на решение за освобождаване от отговорност за
дейността му като ликвидатор; 4. приемане на
протокол за разпределение на имуществото на
дружеството след приключване на ликвидацията;
5. вземане на решение за заличаване на дружеството от търговския регистър при Агенцията по
вписванията; 6. други въпроси.
7369
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Боксов клуб „Славия – Саламандър ДАС“, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 5.01.2015 г. в 15 ч. в София, ул. Коломан 1, в
заседателната зала на Обединен спортен клуб
„Славия“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на Боксов
клуб „Славия – Саламандър ДАС“; 2. промени в
управителния съвет и наименованието на сдружението; 3. организационни въпроси. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 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 клуба.
7370
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шах клуб – Славия“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 5.01.2015 г. в 15 ч. в
София, ул. Коломан 1, ОСК „Славия“, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение „Шах клуб – Славия“, София; 2. промени в
управителния съвет на клуба; 3. организационни
въпроси. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 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 клуба.
7371
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1. – Съветът на директорите на сдружение „Ротари клуб Бургас Приморие“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
„Ротари клуб Бургас Приморие“ на 16.12.2014 г.
в 19 ч. в Бургас в конферентната зала на хотел
„Аква“ при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на сдружението за
2014 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за 2014 г.; 4. освобождаване от
длъжност на съвета на директорите; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; 6. приемане на бюджет на сдружението; 7. промяна на
адреса на управление на сдружението; 8. приемане
на изменения и допълнения в Конституцията на
клуба и в правилника му; 9. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7377
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Гаврош“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на сдружението
на 18.12.2014 г. в 17,30 ч. в учебната зала на сдружение „Гаврош“ на ул. Войнишка 3А, Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2013 г.;
2. други.
7392
2. – Управителният съвет на СНЦ „Надежди“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
22.12.2014 г. в 17,30 ч. в седалището – Сливен, ул.
Бършен 83, при следния дневен ред: 1. промени и
допълвания на устава на сдружението; 2. разни.
7337
16. – Съветът на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА поканва всички
адвокати от колегията на 31.01.2015 г. в 10 ч. в
зала „Тича“ на хотел „Шумен“ за провеждане на
годишно общо събрание при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет; 2.
доклад на контролния съвет; 3. доклад на председателя на дисциплинарния съд; 4. обсъждане
и приемане бюджета на САК за 2015 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната. Присъствието на всички адвокати
от ШАК е задължително.
7378
Ива Петрова Станкова – ликвидатор на „Фондация Медива“, в ликвидация по ф.д. № 399/2008
на Софийския градски съд, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Люлин, бл. 31, вх. А,
ет. 7, ап. 18, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да направят
вземанията си в срок 6 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
7348
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